
Ajánlatkérő űrlap

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot minél több részletes információval, majd küldje el e-mailben 
csatolva a wedding@transylvaniatrust.ro címre.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. 

Név: * 

Az esküvő tervezett időpontja (év, hó, nap): * 

Tervezett kezdési időpont (óra): * 

Távozás tervezett időpontja (dátum, óra): * 

Amennyiben a fent megjelölt időpont nem elérhető, milyen más periódus felene meg? (év, 
hónap/hónapok) * 

Hány vendégre számít? * 

Az alábbi helyszínek / szolgáltatások közül melyiket kívánja igénybe venni? * 
1. Nászutas lakosztály (az alap árajánlat tartalmazza a teljes lakosztály használatát az ifú pár 
részére, külön fürdőszobával, múlt századi berendezéssel):

 Igen Nem

2. Szállás vendégek számára (maximum 30 személy számára tudunk szállást biztosítani, a 
rendelkezésre álló helyek függvényében, 4-8 fős szobákban, közös fürdőszobával. A szállás 
díja külön fizetendő.):

 Igen Nem



3. Kápolna az egyházi szertartáshoz (az alap árajánlat tartalmazza a kápolna használatát):

Igen Nem
4. Rendezvénysátor (opcionálisan bérelhető, 160 négyzetméter, nem tartalmazza az alap 
árajánlat):

Igen Nem

5. Istállóépület (312 négyzetméter, az alap árajánlat tartalmazza az istállóépület használatát):

Igen Nem

Az esküvő lebonyolításához kapcsolódó további szolgáltatások (elrendezés, díszítés, étkezés, 
zene, hang- és fénytechnika, áramfejlesztő, további vagy más sátorbérlés) nem képezik jelen 
ajánlat tárgyát, azok beszerzése és költségei kizárólag az ajánlatkérőt terhelik.

Megjegyzések: 

Telefonszám: * 



E-mail cím: *

Jelen dokumentum tájékoztató jellegű, ajánlatkérő űrlap. Kitöltése és kézhezvétele nem minősül  
kötelezettségvállalásnak egyik fél részéről sem. A dokumentum kézhezvételét igazoló válasz 
nem jelenti a foglalás visszaigazolását. A kézhezvételt követően a Transylvania Trust Alapítvány 
munkatársai felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén, a további 
részletek egyeztetése, illetve szerződéskötés érdekében. Az időpont- és helyszínfoglalás csak és 
kizárólag a szerződés megkötése, valamint a vonatkozó költségek kifizetése után tekinthető 
véglegesnek. A szerződési feltételek a szerződésben kerülnek rögzítésre, jelen űrlap nem képezi a 
szerződés mellékletét.

A Transylvania Trust Alapítványhoz beérkező összegeket teljes mértékben a Bánffy-kastély 
felújítására fordítjuk.
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