Hinnat ja vuokraehdot

YLI-KAITALAN LOMAMÖKIT

Vuokrahinnat
Hinnat 460 EUR -2900 EUR / viikko riippuen mökistä ja ajankohdasta.
Sesonkiaikana vain viikkovuokrauksia. Vaihtopäivä vaihtelee mökkikohtaisesti.
Muina aikoina vuokraamme myös viikonloppuja alk. 190 EUR.
Katso mökkikohtaiset hinnat eri hintakausille ko. kohteesta. Pidätämme oikeuden
hintamuutoksiin.
VARAAMINEN JA MAKSAMINEN LASKULLE
Asiakkaalle lähetetään varausvahvistus, jossa on lomakohteen nimi, omistajan nimi- ja osoitetiedot,
ajo-ohjeet Yli-Kaitalan tilalle tai lomakohteeseen sekä tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten.
Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa. Maksun voi myös maksaa luottokorttimaksuna.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 30 % eräpäivään mennessä (7 vrk
laskun päiväyksestä), tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.
Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua
peritä erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.
Ellei ennakkomaksua tai loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, on Yli-Kaitalan
lomamökeillä oikeus perua varaus.
MAKSAMINEN VERKOSSA
Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla:
Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Yli-Kaitalan Lomamökit toimii
ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle.
Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj (entinen Suomen Verkkomaksut Oy).
Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard –korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen
myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan
liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, Puhelin: 0207
181830
Verkkopankit:
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7)
toteuttaa yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Kuluttajan kannalta palvelu
toimii täsmälleen perinteisen verkkomaksamisen tavoin.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, telefax). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi
sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Yli-Kaitalan lomamökeille. Ennakkomaksua ei
palauteta, mikäli asiakas peruuttaa varauksen. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin
42 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua
toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään ennakkomaksu. Sen
estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Yli-Kaitalan lomamökeille
maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksun osuutta, jos asiakas itse tai hänen kanssaan
yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on
ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli
peruutus tapahtuu loman aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.
OMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force major), Yli-Kaitalan lomamökit voi perua varauksen.
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Yli-Kaitalan lomamökeille maksamansa summa takaisin
kokonaisuudessaan.
OLESKELU MÖKKILOMAKOHTEESSA
Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse ilmoittamanaan
arvioituna saapumisajankohtana. Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä
klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantaiiltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 14.00 saakka tai sopimuksen mukaan. Mökkien viikko- ja
vkl-vuokraan kuuluu loma-asunnon, saunan ja veneen vapaa käyttöoikeus.
Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, polttoaine
lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan.
Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi myös vuokrata. Mökin
siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Siivouspalvelun voi myös ostaa
vuokraisännältä. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu ja mökin omistaja/huoltaja
joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä
vähintään 70-160 euron suuruinen siivousmaksu mökistä riippuen. Mökkiä ei saa käyttää useampi
henkilö kuin mitä on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan
lupaa on kielletty.
VAHINKOJEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot
suoraan kohteen omistajalle.
VALITUKSET
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen
ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen omistajalle.
Tilaisuusvarausten ehdot
Varausten vahvistus, osanottajamäärän muutokset ja peruutus:
Tilaajan tulee vahvistaa lopullinen osallistujamäärä neljätoista (14 ) vrk ennen kokouksen /

tilaisuuden alkua. Samalla aikataulu on vahvistettava ja esitettävä mahdolliset tilaisuutta koskevat
erityistoivomukset.
Tilaaja sitoutuu maksamaan sovitun hinnan; jos paikalle saapuu selvästi arvioitua vähemmän
osanottajia, tai jos tilaisuus peruuntuu kokonaan, sovittu osanottajamäärä ja hinta sitovat tilaajaa.
Lisäksi laskutetaan mahdolliset lisähenkilöt.
Myöhemmin kuin 10 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50%
sovitusta hinnasta. Jos tilaisuus peruuntuu myöhemmin kuin vuorokautta ennen tilaisuuden alkua
veloitetaan 100% sovitusta hinnasta.
Majoitusvarausten peruuttamisessa sovelletaan seuraavaa:
Mikäli majoitusvarauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 42 vrk ennen majoituksen alkua,
veloitetaan koko hinta. Jos majoituskohde saadaan vuokrattua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan
perityksi vastaava summa, pidätetään vain ennakkomaksu.

