WEB BOOKING
INSTRUCTIONS
WWW.CHOICE.SE

Gå in på www.choice.se

Klicka Logga in och tryck på Bli medlem.
Fyll i dina personliga uppgifter och välj
fortsätt.

Har du redan har ett Nordic Choice Club
medlemskap gå till Logga in på Min sida och logga
in med dina inloggningsuppgifter till Nordic Choice
Club.
Om du har glömt ditt lösenord, tryck på Glömt ditt
lösenord, och fyll i kontaktuppgifter samt om du önskar
att ditt nya lösenord ska skickas som email eller sms.

Ola V.

Förnamn Efternamn

Svenskt Aluminium AB

Svenskt Aluminium AB Avtalspris
(Betalas vid ankomst)

60340281
Gå till MIN SIDA
Klicka på ikonen. Under
Lägg till ditt avtal skriver du
in ditt avtalsnummer och
sparar på pilen.

När du lägger till ditt avtalsnummer, får du en
fråga om det är OK att andra personer på ditt
företag som omfattas av samma avtal kan
boka logi åt dig.
För att kunna lägga till ett avtal till din profil
måste du svara JA på detta. De uppgifter om
dig dina kollegor får tillgång till är enbart ditt
för och efternamn.

Ditt företagsavtal är nu sparat.
När du ska boka logi och gör en
hotell sökning, kan du välja ditt
avtalspris på vänster sida.

BOKA LOGI TILL KOLLEGOR
* Logga in på din profil.
* Gör en logi sökning via Hotellsök. Fyll i stad,
datum, hotell och Sök.
* Välj rumstyp och klicka Fortsätt.
* Du får nu frågan om du önskar boka åt dig
själv eller åt någon annan.

* Lägg in uppgifter för personen du bokar åt.
* Ett kreditkortsnummer krävs som garanti för bokningen. Det
behöver inte vara detta kort som rummet ska betalas med, och
det kommer inte heller att debiteras vid bokningstillgället.
* Du som bokar får alltid en bekräftelse på genomförd bokning.

KVITTO PÅ EN HOTELLVISTELSE
Vid behov kan du få ett kvitto skickat till dig efter din hotellvistelse.
Gå in på Min sida. Under Tidigare bokningar letar du upp den aktuella vistelsen du vill ha kvitto på.
Välj: Be om kvitto. Hotellet kontaktas och återkommer med kvitto till dig.

