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SZÉP KÁRTYÁVAL FIZETHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
 
Szép kártyával történő fizetés esetén az alábbi felsorolás alapján tájékozódhatnak, hogy az 
egyes alszámlákról mely szolgáltatások fizethetőek. 

Szállászseb: 

• Csomagár (szobaár (55.10) + félpanzió (56.10)) 

• Háziállat (55.10) 

• Pótágy (55.10) 

 

Vendéglátászseb: 

• Szobaár (55.10) 

• Félpanzió (56.10) 

• Teljespanzió (56.10) 

• Éttermi étel fogyasztás (56.10) 

• Éttermi ital fogyasztás (56.10) 

 

Szabadidőzseb: 

• Szobaár (55.10) 

• Kerékpár (93.29) 

• Uszodajegy (93.29) 

• Uszodabérlet (93.29) 

• Bowling (93.29) 

• Biliárd (93.29) 

• Masszázs (96.04) – kivéve gyógymasszázs 

• Szolárium (93.04.10) 

 

Ami nem fizethető Szép kártyával: 

• Kávézó étel és ital 

• Idegenforgalmi adó 

• Mofetta kezelés 

• Orvosi vizsgálat 

• Fénymásolás 

• Mosás/vasalás 

• Shop 

• Minibár 

• Kristály 
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SZÉP KÁRTYÁS ELŐLEG- ÉS ELŐRE FIZETÉS MENETE 

 

 

OTP SZÉP kártya esetén: Kérjük, emailben küldjék el az info@erzsebetparkhotel.hu emailcímre a 

következő adatokat: 

• kártyabirtokos neve 

• kártya száma, lejárati dátuma 

• használni kívánt zseb 

• kártyabirtokos telefonszáma. 

Az előlegszámla/ számla kiállításához a megrendelő nevét és címét is küldjék el. A szálloda az adatok 
birtokában elindítja a tranzakciót majd emailben a számlát küldi Önnek. 

 

MKB SZÉP kártya esetén: Kérjük, emailben küldjék el az info@erzsebetparkhotel.hu emailcímre 

a következő adatokat: 

• kártyabirtokos neve 

• kártya száma 

• használni kívánt zseb 

• kártyabirtokos telefonszáma. 

Az előlegszámla/ számla kiállításához a megrendelő nevét és címét is küldjék el. A szálloda az adatok 
birtokában elindítja a tranzakciót majd emailben a számlát küldi Önnek. 

 

K&H SZÉP kártya esetén:  

Az előlegfizetést Önök tudják kezdeményezni a kártyabirtokosi felületükön, az előlegfizetést választva, 
majd meg kell adni az alszámlát, a fizetendő összeget és a szálloda egyedi kereskedelmi azonosítóját. 

A szálloda kereskedelmi azonosítója: 7000000414. 
 

Kérjük a tranzakció megtételét követően e-mailben szíveskedjenek tájékoztatni a szállodát 
(info@erzsebetparkhotel.hu), amennyiben a kártyabirtokos és a szobát foglaló személy nem ugyanaz. 
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