QRUKAN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Varauksen alkuun ollessa yli 7 viikkoa (49 vuorokautta) varaajalta veloitetaan ennakkomaksu, joka on 1/3
varauksen kokonaisarvosta. Ennakkomaksun eräpäivä on 2 viikon (14 vuorokauden) kuluttua varauksen
tekohetkestä.

Loppusuoritus on maksettava viimeistään 4 viikkoa (28 vuorokautta) ennen majoituksen alkamishetkeä.

Myöhäinen varaus: Jos majoituksen alkuun on varaushetkellä alle 7 viikkoa mutta enemmän kuin 4 viikkoa,
varauksen kokonaissumma laskutetaan yhdessä erässä (ennakkomaksun osuus ja loppusuoritus). Laskun
eräpäivä on 4 viikkoa ennen majoituksen alkamishetkeä.

Viime hetken varaus: Jos majoituksen alkuun on varauksen tekohetkellä 4 viikkoa tai vähemmän, varaajan
on maksettava kaikki maksut välittömästi. Viime hetken varauksesta tulee sitova varauksen tekohetkellä.

VARAUSTEN MUUTOSEHDOT JA PERUUTUSEHDOT

Majoitusvarauksen muutoksia voi tehdä vapaasti ennakkomaksun eräpäivään saakka.

Varauksen peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti myyjälle. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä
toimenpide varauksen perumiselle.

Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Yhdessä erässä laskutettavat varaukset
on mahdollista perua kuluitta ennen laskun eräpäivää.

Jos asiakas peruuttaa varauksen ennakkomaksun eräpäivänä tai sen jälkeen ja aiemmin kuin 4 viikkoa
ennen majoituksen alkamista, ennakkomaksun osuutta (1/3 varauksen kokonaisarvosta) ei palauteta.

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 4 viikkoa ennen majoituksen alkua tai majoituksen aikana,
veloitetaan varaajalta koko summa (100 % maksu) eikä suoritettuja maksuja palauteta lainkaan.

Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen lähiomaisensa vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen
johdosta ennen majoituksen alkua, palautetaan majoitusmaksu kokonaisuudessaan. Tällöin on toimitettava
lääkärintodistus tai muu luotettava todiste peruutuksen syystä 2 viikon kuluessa peruutuksesta.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen
sitoumus, joka toimitetaan myyjälle ennen majoituksen alkua.

MYYJÄN OIKEUS PERUA VARAUS

·
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) voi myyjä perua varauksen. Tällöin asiakas saa
myyjälle maksamansa maksun kokonaisuudessaan takaisin.

·

Myyjällä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli varaaja ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä.

Kaikki huoneistot/huoneet ovat savuttomia. Ei lemmikkieläimiä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan huoneistolle/huoneelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana
aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Mikäli asiakas tai tämän vieraat aiheuttavat häiriötä tai vaaraa
samassa kiinteistössä oleville, on myyjällä ja tämän edustajalla oikeus purkaa välittömästi majoitusta
koskeva sopimus ja asiakkaan on poistuttava heti majoituskohteesta. Purkamistapauksessa maksuja ei
palauteta käytetyiltä eikä käyttämättömiltä majoitusvuorokausilta.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

