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Ramavtal: Hotel Express

Det här är Hotel Express
 Bokning online 
 Bokning med personlig service. 
 Alla hotellkedjor I Sverige ingår. 
 Många fristående hotell ingår, enkla hotell till SPA, Värdshus och Lyx. 
 Fasta rumspriser i nivå med hotellens lägsta onlinepriser. 
 Samlingsfaktura.

Fakta

Alla hotellkedjor ingår
Scandic, Best Western, Choice, Elite, First, Goodmorning.

Hotellens lojalitetsprogram gäller  
Om hotellet ingår i en hotellkedja erhåller gästen oförändrade poäng till ett 
lojalitetsprogram. 

Avbokningsregler
Alla bokningar som görs genom Hotel Express kan avbokas kostnadsfritt senast 16:00 
samma dag. 

Två abonnemangsformer
Välj Medium för enbart onlinebokning och Large för både online och personlig service. 
Se tmfrabatt.se för aktuella månadsavgifter och rabatter. 

Personligt abonnemang
Abonnemangen är personligt och ger användaren rätt att boka ett enkel- eller 
dubbelrum per dygn.  
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Betalning för övernattning
Gästen betalar vid utcheckning med eget kredit- eller betalkort. 

Samlingsfaktura
Samlingsfaktura med momsredovisning finns som tilläggstjänst för företag med många 
användare. 

Boka med personlig service
I abonnemanget Large ingår personlig hjälp att boka hotellrum. Det är fördelaktigt till 
exempel för den som sitter i bilen eller den som inte har tid, intresse eller ork att själv 
söka rätt hotellrum. Att använda den personliga bokningen är i princip en resebyråtjänst 
för den som har lite mer komplexa bokningar med flera övernattningar i följd på olika 
orter. 

Får jag det lägsta priset?
Hotel Express rumspriser baseras på hotellens lägsta tariffer och onlinepriser. Normalt är
rumspriserna lägre än hos andra bokningstjänster då Hotel Express inte tar marginal av 
hotellen eller lägger på bokningsavgift. För de som oftast bor på samma hotellkedja 
och/eller har ett koncern- eller ramavtal får normalt ett lägre rumspris.  

Sparar jag in abonnemangsavgiften?
För de som normalt bokar hotell på nätet ger Hotel Express det lägsta priset över tid. För
de som frekvent bor på hotell och ofta olika orter återbetalar sig dock månadsavgiften i 
första hand genom tjänstens tidsbesparing och servicenivå. 

Besparingen varierar från dag till dag
Hotel Express har fasta rumspriser och hotellen själva samt de stora bokningstjänsterna 
har varierande prissättning. Det gör att besparingen varierar från ena dagen till den 
andra. 

För mer information om Hotel Express kontakta TMF kundtjänst för rabattavtal. 
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