
 

 

 

Pressemeddelelse 

14-06-2012 

 

66 % af hotelgæster bruger 

ikke senere betaling uden omkostninger 
 

Med Zleeping Hotels (ejet af Braganza Group), en hotelbooking-portal på nettet, er der 

mulighed for at betale for reservationen så sent som fem* dage før afrejse. Alligevel, vælger 

66% at betale direkte, ifølge Zleeping Hotels egne reservationssystemers statistik. Dette sker 

på trods af det faktum, at udskydelse af betalingsfristen ikke er ensbetydende med at man 

skal betale depositum eller renteudgifter. Pressekontakt Eva Karlsson mener, at årsagen kan 

være sikkerhed for at have betalt for rejsen, og frygten for ekstra gebyrer. 

 

Betal senere uden udbetaling eller rente 

Når et hotelophold bliver reserveret har du mulighed for at udskyde betalingen, frem til 

indtil fem* dage før den faktiske dato for afgang. Ikke desto mindre, vælger kun lidt over 

33% af gæsterne, ifølge Zleeping Hotels egne reservationssystemers statistik, at betale for 

deres rejse senere.  To tredjedele agerer snarere omvendt og vælger at lade en betydelig 

sum penge være dem til gode over lang tid. Dette til trods for, at der ikke er påkrævet 

udbetaling, og at betalingshenstand er helt rentefrit. 

 

Spar penge på din drømmerejse og betal senere  

- Vi er en dynamisk bookingportal, og vi bestræber os på at tilpasse os vores gæster. 

Betaling for din bestilling på et senere tidspunkt, er en mulighed du har for at spare penge 

sammen til en drømmerejse. Reserver, begynd at drømme og spar op til turen - i stedet for 

at betale for alt med det samme. Hvorfor denne mulighed ikke bliver brugt, kan udspringe af 

en række årsager - folk ønsker måske at være sikre på, at rejsen er betalt, de ønsker at være 

overbevist om, at de har råd til den. Eller frygten for ekstra udgifter kan ligge til grund; 

gæsterne antager at senere betaling vil være genstand for renteudgifter, eller at det er 

nødvendigt at betale depositum, siger Eva Karlsson, Pressekontakt, Zleeping Hotels.   

 

* Betaling for en booking skal ske fem dage før afrejse til en by-destination, og ti dage før, 

hvis man skal rejse til en strand-destination. 



 

 

 
Fakta om zleepinghotels.com (et datterselskab af Braganza Group.)  

 

- tilbyder booking af over 30.000 hoteller på mere end 1500 destinationer i mere end 120 lande 

- et rejsesamfund med personlig profil giver mulighed for at forme indholdet, så det passer til individuelle 

præferencer  

- leverer en avanceret, personlig søgning med mulighed for at kunderne kan filtrere, kategorisere og sortere 

deres søgen efter deres egne betingelser  

- omfatter tjenesten "ZleepAdvisor", hvor gæsten anmelder sit ophold og bliver inspireret til nye oplevelser 

gennem andre gæsters vurderinger af hoteller og destinationer  

- gode muligheder for kommunikation og dialog ved hjælp af omfattende tilstedeværelse i sociale medier  

- gæsterne har mulighed for at optjene Zleeping Dollars - en global valuta, der bruges til at opnå rabat på 

bookinger - gennem aktivitet og deltagelse på zleepinghotels.com.  

- Zleeping Hotel web-support holder åbent 24 timer i døgnet  

- tilbyder sine gæster en unik mulighed for annullering: Total - Afbestilling (uanset årsagen, får du dine 

penge tilbage). 
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