Formular pentru cerere de ofertă
Vă rugăm să completați prezentul formular cu cât mai multe detalii, și să-l trimiteți atașat la
adresa wedding@transylvaniatrust.ro.
Câmpurile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii.
Nume: *
Data planificată a nunții (ziua, luna, anul): *
Ora de începere planificată (oră): *
Data de încheiere planificată (data, ora): *
În cazul în care data indicată de mai sus nu este disponibilă, vă rugăm să precizați alte
perioade posibile (anul, luna/lunile): *
Numărul estimat al invitaților: *
Care din următoarele servicii / spații doriți să le folosiți / închiriați?
1.Apartamentul nupțial (oferta de bază conține cazarea mirilor în apartamentului nupțial
amenajat cu mobilier de epocă, cu baie privată): *
Da
Nu
2. Cazare pentru invitați (putem oferi cazare pentru maxim 30 de persoane, în funcție de
disponibilitate, în camere cu 4, respectiv 8 paturi, cu baie comună. Cazarea se plătește
separat.): *
Da

Nu

3. Capela pentru cununia religioasă (oferta de bază conține folosirea spațiului din clădirea
capelei) *
Da

Nu

4. Cort (160 metri pătrați, se poate închiria opțional, prețul închirierii nu este inclus în oferta de
bază): *
Da

Nu

5. Clădirea fostelor grajduri (312 metri pătrați, oferta de bază conține folosirea spațiului din
clădirea fostelor grajduri): *
Da

Nu

Alte servicii legate de organizarea și desfășurarea nunții (amenajare, decorare, masă, muzică,
sonorizare, generator electric, lumini, închirierea altui cort sau al unui cort suplimentar) nu sunt
incluse în prezenta ofertă. Achiziționarea și costurile acestor servicii constituie responsabilitatea
exclusivă a solicitantului.
Observații:

Număr de telefon: *

Adresa de e-mail: *
Prezentul document este o cerere de ofertă de preț, cu caracter informativ. Completarea,
trimiterea sau confirmarea primirii nu înseamnă angajamentul niciuneia dintre părți. Confirmarea
primirii prezentei nu înseamnă confirmarea rezervării. Angajații Fundației Transylvania Trust vă
vor contacta după confirmarea primirii prezentei, pentru a stabili mai multe detalii, respectiv
pentru încheierea unui contract. Rezervarea se consideră definitivă doar după încheierea unui
contract și achitarea tuturor sumelor aferente. Clauzele contractuale vor fi stipulate în contract,
formularul cererii de ofertă nu constituie anexă a contractului.
Sumele încasate de Fundația Transylvania Trust vor fi utilizate în vederea restaurării Castelului
Bánffy.

