WEB BOOKING INSTRUKSJONER

OPPRETT EN WEBPROFIL
Gå in på www.choice.no

Klikk Logg inn trykk på Bli
medlem. Fyll i dine
personlige opplysninger og
velg fortsett.
Har du et Nordic Choice
Club medlemskap, følg i
stedet instruksjonene
under punkt tre.

Er du allerede Nordic Choice
Club medlem, Logg inn på Min
side og logg inn med dine
innloggingsopplysninger til
Nordic Choice Club. Dersom du
har glemt passordet ditt, klikk på
Glemt passord, fyll i
kontaktdetaljer og om du ønsker
å få nytt passord tilsendt pr mail
eller sms.

LEGG TIL EN BEDRIFTSAVTALE
Logg inn på Min side

Klikk på det lille ikonet. Under Legg til avtale skriver du inn
avtalenummeret ditt og klikker deretter på pilen..

CH60231363

Når du har tastet inn avtalenummeret blir du spurt om det
er OK at andre personer i samme bedrift kan gjøre
bookinger for deg. For å kunne legge til en avtale til din
profil må du svare JA på dette. De eneste opplysningene
dine kolleger vil få tilgang til er ditt for- og etternavn.

Din bedriftsavtale er nå registrert.
Når du skal booke overnatting og gjør et søk, vil du kunne
velge avtaleprisen på venstre side.

Din Bedrifts

BOOK OVERNATTING TIL KOLLEGER
1.
2.
3.
4.

Logg inn på din profil.
Gjør et søk på Hotellsøk. Fyll i destinasjon, dato, hotell og Søk.
Velg type rom og klikk Fortsett.
Du får nå spørsmål om du ønsker å booke til deg selv eller for noen andre.

5. Legg inn opplysningene til personen du booker for.

6. Et kredittkortnummer kreves som garanti for bookingen. Rommet trenger ikke å belastes dette kortet, og det
kommer heller ikke til å debiteres i bestillingsøyeblikket.
7. Du som booker får alltid en bekreftelse etter gjennomført bestilling.

KVITTERING PÅ ET HOTELLBESØK
Ved behov kan du få en kvittering tilsendt etter ditt hotellbesøk.
1. Gå inn på Min side. Under Tidligere bookinger søker du det aktuelle hotellbesøket.
2. Velg: Be om kvittering. Hotellet kontaktes og sender kvitteringen til deg.

