
 

 

Leietakeravtale for  

 
 

«Scandic er Nordens ledende hotellkjede med et nettverk av 280 hotell, i drift eller under 

oppføring, fordelt på nærmere 44 000 hotellrom, i 7 land. 

Hver dag jobber våre medarbeidere med ett mål for øyet - å få gjestene våre til å føle seg 

velkommen hos oss om de skal treffe venner eller er på jobb. 

Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljøet, samfunnsansvar og 

tilgjengelighet … 

 

Ansatte og leietakere har følgende betingelser: Websaver i alle land og kan bare 

bookes via nettet eller App store. 

For bestilling av rom gå til www.scandichotels.com og skriv inn deres bestillingskode som er 

D000046501  

  
To make it even easier, download the Scandic App on 

App Store or Google Play. 

 

https://itunes.apple.com/se/app/scandic-hotels/id1267218985?mt=8 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scandichotels.app 

 
 

Rabattene i avtalen gjelder på dagens flexpriser. 

 

Denmark #Days booking is made before arrival 0 – 14 days 15 – 28 days 29+ days 

(LRA)* Discount 10 % 15 % 20 % 

 

Finland #Days booking is made before arrival 0 – 9 days 10 – 20 days 21+ days 

(NLRA)* Discount 5 % 10 % 15 % 

 

Germany #Days booking is made before arrival 0 – 10 days 11 – 20 days  21+ days 

(NLRA)* Discount 5 % 10 % 15 % 

 

Norway #Days booking is made before arrival 0 – 10 days 11 – 20 days 21+ days 

(LRA)* Discount 10 % 15 % 20 % 

 

Poland #Days booking is made before arrival 0 – 10 days 11 – 20 days  21+ days 

(NLRA)* Discount 5 % 10 % 15 % 

 

Sweden #Days booking is made before arrival 0 – 14 days 15 – 28 days 29+ days 

(NLRA)* Discount 5 % 10 % 15 % 

*NLRA: Non Last Room Availability  LRA: Last Room Availability 

 

http://www.scandichotels.com/
https://itunes.apple.com/se/app/scandic-hotels/id1267218985?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scandichotels.app


 

 

 
 

Dere kan avbestille innen klokken 18.00 samme dag 
  

SCANDIC FRIENDS 
 

Scandic Friends Fordelsprogram 

Som ansatt og leietaker, ønsker vi å gi deg et godt tilbud.  

Meld deg inn i Scandic Friends og få fordeler. Nivå 2 

 

Du får: 

 

• 2 grunnpoeng for hver brukte krone 

• 230 ekstrapoeng per. natt 

• 10% rabatt på mat i våre restauranter og minibutikker i helgene 

• Ekstra gunstige priser i utvalgte ferieperioder 

• Restaurantkupong verdt kr. 50,- hver dag under oppholdet, som du kan benytte 

til mat og drikke i våre restauranter og minibutikker 

• 20% på overnatting i helg 

• Ta del i tilbudet online: https://www.scandichotels.no/memberpromo2 

 

 

 

Hva dere alltid kan forvente på Scandic Hotels: 

Frokost Vi serverer alltid vår fantastiske hotellfrokost, og hvis den ikke er inkludert i prisen, 

kan du kjøpe den på stedet 

SHOP - Du finner alltid en SHOP som er åpen 24 timer på hotellene våre. Her kan du kjøpe 

gaver, snacks eller en kaffe du kan ta med deg på farten 

WiFi - Vi tilbyr gratis WiFi på alle våre hoteller. 

Sjekk ut online - Når du bor hos oss kan du enkelt sjekke ut på nett - fra PC, mobil eller 

nettbrett. 

Treningstilbud - Styrk kroppen med trening innendørs eller utendørs 

Familievennlig - Vi elsker å få de små til å smile, og hvert hotell har et lekeområde hvor 

barna kan more seg 

Scandic Classics - Deilige retter basert på ferske, lokale produkter som du kan nyte på våre 

nordiske hoteller 

Bærekraft - Alle hotellene jobber med miljøspørsmål fra et globalt og lokalt perspektiv for å 

gi deg en mer miljøvennlig hotellopplevelse! 

 

 

 

 

 

For spørsmål vedrørende avtalen kontakt: 

 

Jørn Davidsen 

Team Area Sales Manager 

Epost: j.davidsen@scandichotels.com 

Telefon: +47 46 16 10 34  

 

https://www.scandichotels.no/memberpromo2
mailto:j.davidsen@scandichotels.com

