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Lomavouti Cottages
Mökkien vuokrahinnasto 2018
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Mökki 1, Kuusirinne

761:-

698:-

581:-

Mökki 2, Menninkäinen

450:-

415:-

395:-

Mökki 3, Iltarusko

823:-

755:-

629:-

Mökki 4, Päivänpaiste

761:-

698:-

581:-

Mökki 5, Aamunsarastus

823:-

755:-

629:-

Huvilat A, B

1327:-

1218:-

1015:-

AURINKORANTA

1750:-

1550:-

1350:-

KAUSI A : 17.06. - 10.08.18,

28.12.18 - 08.01.19

KAUSI B : 09.06. - 16.06.18 11.08 - 24.08. 21.08 - 27.12.18
KAUSI C : Muu aika

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Lomavouti Cottages
TEL: +358 40 7682 560
WWW: lomavouti.fi
EMAIL: myynti@lomavouti.fi

Vuokrahinta sisältää:



Mökin vapaa käyttö saapumispäivästä (yleensä lauantai) klo 16 lähtöpäivään klo 12 (Huviloissa vaihtopäivä perjantai)



Veneen ja saunan vapaa käyttö



Sähkö ja polttopuut

Hintaan ei sisälly:

Liinavaatteiden vuokraa, joten ne kannattaa ottaa lomalle mukaan, tai varata mökkivarauksen yhteydessä hintaan 12 eur / hlö /
vaihtokerta.
Loppusiivousta - voitte tehdä loppusiivouksen itse tai tilata isäntäväeltä hintaan:
- Menninkäinen 40 eur
- 6 henk lomamökit 75 eur
- Lomahuvilat 90 eur ja
- Aurinkoranta 120 eur.
Hintakaudella A ja B lyhin vuokrausaika on pääsääntöisesti yksi viikko (lauantaista klo 16 lauantaihin klo 12) (Huviloissa vaihtopäivä
perjantai). Muuna aikana vuokraamme mökkejämme myös sopimuksen mukaan haluamaksenne ajaksi.
Ottakaa yhteyttä ja kysykää mökkiemme varaustilannetta ja lisätietoja.

Maaseutulomailun yleiset varausehdot
Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut ennakkomaksun.

Varaaminen ja maksu
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä.
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 loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus
peruuntuneeksi.

Peruutukset
Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu.
Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin, kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra.
Siinä tapauksessa, että saamme vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin, kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokra.
suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada lukuunottamatta ennakkomaksua, maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus
johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä
tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistuksella tms.)
Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä.
Asiakkaan maksama summa, lukuunottamatta ennakkomaksua, palautetaan luotettavaa selvitystä vastaan. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei
asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.
Lomakohteen omistajan oikeus perua varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asikkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin.

