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Nämä ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi kun varaus on vahvistettu. Varaus on
vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % majoitushinnasta). Loppusuoritus on
maksettava 30 vrk ennen majoituksen alkua. Viime hetken varauksista (majoituksen alkuun vähemmän
kuin 30 vrk) peritään kaikki maksut välittömästi. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen sekä täysivaltainen.
Avain on Rukalla, ellei toisin ole sovittu.
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei toisin
ole sovittu.
Kohteen vuokraan sisältyy lomahuoneiston vapaa käyttöoikeus, vuodevaatteet (patjat, peitteet, tyynyt),
polttopuut ja perusastiasto. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet (lakanat, tyynyliinat, pyyhkeet).
Asiakas vastaa kohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä. Mikäli siivousta ei ole
suoritettu, vuokranantajalla on oikeus periä asiakkaalta siivousmaksu 120 €. Majoituskohdetta ei
saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu majoitusta varattaessa. Kohteen edelleenvuokraus on
kielletty.
Tupakointi on kielletty majoituskohteessa! *).
Lemmikkieläinten tuonti majoituskohteeseen on kielletty! Mikäli kieltoa ei ole noudatettu,
seurauksena on vuokrasopimuksen välitön purkaminen. *).
*) Mikäli huoneistossa on tupakoitu tai huoneistoon on tuotu lemmikkejä, vuokranantajalla on
oikeus periä siivouskulut vuokralaiselta (Kuitenkin vähintään 300 €).
Vahingot
Kaikista asiakkaan havaitsemista vioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi
vuokranantajalle.
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet
vahingot suoraan vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta
aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).
Peruutusehdot
Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti vuokranantajalle. Mikäli peruutus tehdään vähintään 60vrk ennen
majoituksen alkua, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus vähennettynä 40 euron
peruutuskuluilla. Mikäli peruutus tehdään vähintään 30vrk ennen majoituksen alkua, palautetaan
loppusuoritus. Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista veloitetaan koko vuokra. Mikäli peruutus
tapahtuu varaajan tai hänen läheisensä vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen johdosta ennen
majoituksen alkua, palautetaan loppusuorituksesta 50%. Tällöin on toimitettava lääkärintodistus
peruutuksen syystä.
Vuokranantajan oikeus perua varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeur, voi vuokranantaja perua varauksen. Tällöin asiakas
saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli ennakko- tai loppumaksua ei ole
maksettu eräpäivään mennessä, on vuokranantajalla oikeus perua varaus, ellei varaajalta saada
maksua.
Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta
arvaattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt,
sähkökatkot jne), joka ei ole aiheutunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei
kohtuudella voinut estää.
Pidämme oikeuden hintojen muutoksiin.

