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' Α) Τo oυvoλlκo πooo € l B0,00 πρεπεl vo καταβληθεi τo αργoτερo iωq τιg 12'02'14

** Σε περlπτωση πoυ
oυvεδρioαηq,
μετρηTolζ Κοτα

Σnuεiωon: Mε
υπoιUιV Τoυ

Πoρακαλoιiμε δπωE μo
τlμoλδγlo παρo11ηg υπηρεolδv.
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Ot voμlμol φoρol πoυ συμπερlλαμβαvovTol στlζ τιμtq μπoρoδv vo oλλoξoυv ovο ποoο χρoVlKη oτlγμη
ovευ πρoεtδoπoiηoηg oε περiτπωoη κυβερvητικδv αΜαyδv σTη φoρorιoγliη voμoΘεoiα.

ΦΘoPEΣ
oπotεoδηπoτε τυ1δv φΘoρtg πρoκληΘo0v στo ξεvoδoxεio (επlπλα, εγκoτooταoεlq, κ,λ.π), Θo 1ρεωΘo0voτo τlμoλδγlo τoυ group κol Θα looδυvoμoυv oτo κδoτoζ τηq επσKευηq Λ τηq ovτlκδταoτooηq 

'olg.To ξεvoδo1εio δεv επlτρiπεl τηv οvορτηoη oφloδv, τωV oυτoκoλλητωv ετlκετδv στoυq τoi1oυg, τo
πoτδματo η lq oρoφig, o0τε επioηq oπolooδηπoτε μoρφηq χεlρoYραφηq oφiooq oε oπolorδη.,δ', xωρoεκτδq εov πρoηγoυμivωg εxεl δoΘεi oυγκεκρrμivη εξoυoloδδτηoη.

AΠoΔoxH
Τo πoρδv διωτlκo συμφωvηΤlKo δεv μπoρεi ,o 

'ρo.,o'olηΘεi 1ωρig Tηv iγκρloη Kαl τηv υπoγρoφη
oμφδτερωv τωv oυμβoλλδμεvωv μερδv, Πoρoκαλoυμε δπωg υπoγραφεiτo πoρov r'δlωτικδ συμφωVητlκo& oποoτoλεi σTo ξεvoδo1εio τηv Παoαoκευh 07.02.14 iτoι δcrrε ol κρατηoειg vο Θεcορουvταl
επlβεβαlωμivεq.

H Συμβooη oυτη δliπεται οπδ τoυq Ελληv|Koυq Voμoυq & ερμηvεOετot oυμφωvα με αυτoυξ, oλεq or
δtoφoρtg πoυ τυxδv Θo πρoκυψoυv oπδ τη Συμβαoη oυτη (οκoμα κot μετα τη λυoη η λnξη τoυq) Θα
επlλυΘo0v oπδ τo ορμoδιo <κoΘ' δληv, δlκooτηρlo τηg ΑΘηvoq,

Xολκoκovδuλη 14 & 28ηζ oκrωβρioυ (Ποτηoiωv), Lo6 77, Aθηvo, EMoδo
Τηλ: (+30) 210 332010ο, Fax: (+30) 210 332o2oo

E_mail: melia.athens@melia.com - \^/\Λ,ιΛ/.meliahotels.com

oυξηoη Toυ oρlΘμoυ τωv
oημειcboτε δτr oπoloδηπoτε επlπλtov υπoλoιπδ

τηq oυvεδρioσηζ,

δg Tiτλog Δlκαloυ1oυ:
Λoγαρlooμo$:

oη Δlκαloυ1oυ:

GR 95 0140 3440 34400232 0001 290
GRBΑGRAAΧXX
SolMeliο Greece A.E.
Xαλκoκovδυλη 14 & 2BHΣ oκτωβρioυ,
T.K: l06 77 ' AΘηνo, Eλλoδο
ALPΗΑ BANK
Yπoκατooτημο Πλατεiog BοΘη (344)
Xαλκoκovδυλη 33, T.K': l04 32, AΘηvα. Eλλαδα

κοτοΘεoη, πoροκαλo0με δπωq oπooταλλεi ovτiγρoφo με fox oτo

γlo τα ακριβη oτol1εio oτo



ALPHA BANK

Yπoγραφη(69) πελdτη(ιΔv)

ALPHA TPΑΠEZΑ A.E.' ΣΤM|OY 40, 1ο2 52 AΘHΝA| _ A.Φ.l\t].: 094014249-Δ.0.Y MΕΓAΛΩN EΠlχΕlPΗΣEΩΝ - ΑMAΕ: 6066/06/8/86/05

(Yπoγραφη Tαμiα)
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