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Last Minute

25%
RABAT

Fra onsdag den 1. februar 2017 kl. 10.00 er det muligt at
leje et feriehus i Sommersæson 2017, der strækker sig fra
fredag den 28. april 2017 til fredag 27. oktober 2017.
Der er ingen lodtrækning for sommersæsonen. Du b
 ooker
bare! Du lejer ud fra først-til-mølle-princippet, også i højsæson.
Feriehusene kan lejes af ansatte i TDC og TDCs datterselskaber, tidligere ansatte i TDC, der enten er pensionist eller
medlem af TDC pensionskasse.
Forbrugsafregning
I sommersæsonen 2017 vil der i lighed med de seneste sæsoner være forbrugsafregning af el i alle feriehuse. Lejeren
af et feriehus skal derfor foretage aflæsning af elmåler ved
ankomst og ved afrejse. Lejeren skal indtaste aflæsning
senest 7 dage efter afrejse på TDC Feriehuses hjemmeside,
hvorefter Feriehuskontoret udarbejder en opgørelse over elforbruget. 1 kWh afregnes til kr. 3,00. Forbrugsafregningen
vil blive modregnet i det indbetalte depositum.
Sådan gør du
Hvis du er oprettet i feriehussystemet kan du booke et feriehus online på Feriehuskontorets hjemmeside. Her finder
du vejledning, regler og beskrivelse af feriehusene. Du er
også velkommen til at kontakte feriehuskontoret for at
bestille et feriehus. For at kunne booke og leje et af TDC’s
feriehuse skal du være tilmeldt TDC Feriehussystem.
Har du et log-in til TDC Feriehuses hjemmeside?
Hvis du ikke har et login, skal du udfylde og fremsende det
tilmeldingsskema, der findes på vores hjemmeside:
www.tdcferiehuse.kvikbook.dk. Gør det nu, da du må forvente en ekspeditionstid.

Last Minute
Det er muligt at opnå 25% rabat, hvis man lejer et feriehus
tidligst 10 dage før den ønskede periode og det kan foregå
telefonisk eller du kan booke som du plejer på vores hjemmeside og rabatten vil blive fratrukket bagefter. Feriehuskontoret, har åbent mandag til fredag fra kl. 10:00 - 14:00.
Last Minute gælder alle feriehuse i alle perioder.
Ankomst- og afrejse tidspunkter:
Hel uge (7 dage) – skiftedag fredag
Fredag kl. 18.00 til fredag kl. 16.00
Hel uge (7 dage) – skiftedag mandag
Mandag kl. 13.00 til mandag kl. 11.00
Weekend - 3 dage
Fredag kl.18.00 til mandag kl. 11.00
Halv uge - 4 dage
Mandag kl. 13.00 til fredag kl. 16.00
Sæsonkalender - feriehuse
Højsæson
Uge 26-32 (udlejes kun hele uger fra fredag til fredag)
Efterårsferie:

Uge 42-43

Mellemsæson A: Uge 22-25 / uge 33-36
Mellemsæson B: Uge 18-21 / uge 37-41
Skemaet sendes til:
feriehuse@tdc.dk eller Feriehuskontoret - 6-044,
Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J

