Αλλαγές σε συνάλλαγµα
Αυτές τις µέρες η συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων αλλάζει µέρα µε τη µέρα.
Το πραγµατικό κόστος της συνεδρίασης Autobianchi στην Ελβετία είναι 90 ελβετικά φράγκα, όλα τα
απαραίτητα για τις δραστηριότητες που προβλέπονται για την πρόσκληση.
Για να διευκολύνει τις πληρωµές είχαν υπολογίσει την τιµή σε ευρώ, χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση
ανταλλαγής:
1,5 ελβετικό φράγκο = 1 ευρώ
και στη συνέχεια
Σύνολο ανά άτοµο: 90 ελβετικά φράγκα = 60 ευρώ (γραµµένο για την πρόσκληση)
∆υστυχώς, η σχέση ανταλλαγής έχει µεταβληθεί σε βάρος του ευρώ. Επιπλέον, η ελβετική τράπεζα αφαιρεί
περίπου 7,5 ελβετικά φράγκα για τη λειτουργία τράπεζα (το ποσό δεν αναµένεται στην αρχή).
Πληρωµή από το εξωτερικό, θα πιστωθεί µε το επιτόκιο CHF / ευρώ επίσηµη ηµεροµηνία διακανονισµού
στην Ελβετία δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε το οποίο λάβετε την τελική εικόνα. Αλλά εάν υπάρχουν
λιγότεροι από 90 ελβετικά φράγκα ανά άτοµο δεν µπορεί πλέον να αναλάβει το κόστος της συλλογής
Προτείνουµε λοιπόν να γίνει η πληρωµή σε ένα από τους παρακάτω τρόπους:
1 - στείλτε την πληρωµή σε CHF: 90 ελβετικά φράγκα για 1 άτοµο + 7 ελβετικών φράγκων για τη
λειτουργία της πίστωσης στο λογαριασµό µου
ή:
2 - στείλετε την πληρωµή σε ευρώ: 60 εκατ. ευρώ (όπως στην πρόσκληση) για 1 άτοµο + 5 ευρώ για τις
τραπεζικές εργασίες. Με αυτή τη δεύτερη πληρωµή θα παραδώσει τη διαφορά συναλλάγµατος που
προκύπτουν από την είσοδο κατά την άφιξή τους στη συνάντηση, εάν είναι απαραίτητο.
Ακόµα και το ξενοδοχείο θα υπολογίσει το νέο ποσό µε τη νέα ισοτιµία. Πάρτε Συµφωνώ όταν βιβλίο τα
δωµάτια άµεσα. Ο αριθµός που σε ελβετικά φράγκα:
Μονόκλινο δωµάτιο µε πρωινό: 60 fr. / Άτοµο (µε το παλιό συναλλάγµατος, 40 € ως πρόσκληση)
∆ίκλινο δωµάτιο µε πρωινό: 45 fr. / Άτοµο (µε το παλιό συναλλάγµατος, 30 € ως πρόσκληση)
Σας ευχαριστώ όλους και σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόµαστε: η συνάντηση θα είναι πολύ όµορφο και θα
εξασφαλίσει την προτίµησή σας.
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