راهنمای طریقه ارسال درخواست هتل و دریافت فاکتور و کانفیرم
تمام درخواست ها تنها به ایمیل رزرواسیون این شرکت (  ) reservation@victorytravelco.comارسال و منتظر ایمیل تائیدیه آن باشید( .جهت آژانس های مسافرتی)
در صورت عدم انجام حواله در مدت تعیین شده اتاق رزرو شده کنسل و شرکت ویکتوری توراول هیچ مسئولیتی از بابت پرشدن هتل و عدم اخذ کانفرم مجدد ندارد.

شرایط تسویه حساب :
 -1حواله به صرافی طرف قرارداد شرکت در ایران( :صرافی ماد  -آقای ابراهیم زاده)
شماره شبای الکترونیکی

نام صاحب حساب

نام بانک

شعبه

شماره حساب

شماره کارت

شرکت تضامنی ادیب نیا و شرکا IR750120020000005899589935

5899589935

6104337754040697

ملت

شرکت تضامنی ادیب نیا و شرکا IR560190000000213201759002

0213201759002

6037691990165185

صادرات

قبل از ارسال حواله  ،نرخ دالر روز حتما از صرافی طرف قرارداد این شرکت سئوال شود  ۰۲۱-۸۵۳۱۵۸۳۴ :و  ۰۲۱-۸۵۳۱۵۹۴۸همراه  ۰۹۱۲۹۳۶۳۴۳۸ :و
کانال تلگرام صرافی جهت رویت روزانه نرخ دالر https://t.me/maadexchange :
 -2واریز مستقیم به شماره حساب های شرکت در ترکیه  ( :حساب های دالری )
ALICI

İBAN NO

HESAP NO

ŞÜBE KODU

TOLERANCE TAŞIMACILIK ORG. VE TİC. A.Ş

TR82 0006 4000 0026 2360 0252 58
TR71 0006 4000 0026 2360 0252 62
TR25 0006 4000 0016 2360 0515 09

00 252 58
00 252 62
00 515 09

6236 - GÜZELOBA/ANTALYA
6236 - GÜZELOBA/ANTALYA
6236 - GÜZELOBA/ANTALYA

BANKA

)İŞ BANK (USD
)İŞ BANK (EURO
)İŞ BANK (TL

ALICI

İBAN NO

HESAP NO

ŞÜBE KODU

BANKA

TOLERANCE TAŞIMACILIK ORG. VE TİC. A.Ş

TR53 0013 4000 0078 1575 9000 23
TR26 0013 4000 0078 1575 9000 24
TR65 0013 4000 0078 1575 9000 01

7815759-357
7815759-358
7815759-351

3330 - LARA / ANTALYA
3330 - LARA / ANTALYA
3330 - LARA / ANTALYA

)DENIZ BANK (USD
)DENIZ BANK (EURO
)DENIZ BANK (TL

آژانس های هواپیمایی می بایست فیش واریزی را به ایمیل شرکت  VICTORY TRAVELارسال نمایید ()reservation@victorytravelco.com
اشخاص حقیقی می بایست تصویر فیش واریزی را از طریق سایت رزرواسیون آنالین با ورود به پنل سایت از طریق شماره پیگیری خود  ،ارسال نمایند.
Güzeloba Mah. 2102 Sok. Camuzcu Apt. NO: 6/2 - Antalya / TURKEY - Phone : +90 242 323 21 99 - Fax : +90 242 323 21 11 - Mobil : +90 534 459 4911 www.victorytravelco.com

