Temppis Chalet Vierumäki varausehdot
Ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi, kun asiakas
on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään
ennakkomaksun.

Varaaminen ja maksaminen
Asiakkaalle lähetetään sähköpostilla varausvahvistus,
missä on lomakohteen nimi, omistajan nimi- ja
osoitetiedot, lomakohteen osoitetiedot sekä tilitiedot
vuokran maksua varten.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut
ennakkomaksun (25- % vuokrahinnasta) eräpäivään
mennessä.
Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin neljä (4)
viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä
erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään neljä (4)
viikkoa ennen loman alkua tai sopimuksen mukaan.
Ellei ennakkomaksua tai loppusuoritusta ole maksettu
eräpäivään mennessä, on Tempputemmellys oy:llä
oikeus perua varaus.

Varauksen peruuttaminen
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti, kirje).
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin
tieto peruutuksesta on tullut Tempputemmellys oy:lle.
Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu.
Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin
21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman
hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle
asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa,
pidätetään ennakkomaksu.
Asiakkaalla on oikeus saada Tempputemmellys oy:ltä
takaisin maksamansa summa, lukuun ottamatta
ennakkomaksua, mikäli peruminen johtuu syystä, että
asiakas itse tai hänen kanssaan samassa
yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu
vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Edellä
tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla
tavalla (lääkärintodistus). Mikäli peruminen tapahtuu
oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa
majoitushintaa korvata.

OMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force major),
Tempputemmellys oy voi perua varauksen. Asiakkaalla
on tällöin oikeus saada Tempputemmellys oy:ltä
takaisin maksamansa summa kokonaisuudessaan.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA
Lomahuoneiston avaimet luovutetaan asiakkaalle
Tempputemmellyksen
voimisteluareenalla(Kivenlahdentie 7, 02320 Espoo)
erikseen sovittavana ajankohtana ennen varauksen
alkamista. Huoneisto on asiakkaan käytettävissä
arkipäivävarauksissa tulopäivästä klo 13.00
lähtöpäivään klo 13.00. Viikonloppuvarauksissa
Huoneisto on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo
17.00 sunnuntai-iltaan klo 17.00 saakka tai sopimuksen
mukaan.
Lomahuoneiston vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja
ruokailuastiat, ruokailuvälineet sekä langaton Internet
yhteys.
Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan.
Liinavaatteet ja pyyhkeet on vuokrattavissa hintaan
8€/henkilö.
Huoneisto on täysin savuton. Lemmikkieläimien
tuominen huoneistoon on kielletty.
Tempputemmellys oy vastaa huoneiston
loppusiivouksesta. Siivouksesta loman aikana vastaa
asiakas itse.

VAHINKOJEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ja
korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle
aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

VALITUKSET
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja
valitukset on osoitettava viipymättä niiden
ilmaannuttua ja loman aikana suoraan omistajalle.

