OIVANGIN LOMAKARTANO OY VARAUSEHDOT
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Ennakkomaksu 30 % majoitushinnasta tai ravintolan tilavuokra tulee maksaa
eräpäivään mennessä jolloin varaus on vahvistettu.
Varauksen voi perua ennen ennakkomaksun eräpäivää ilman kuluja.
Loppusuoritus majoitusmaksusta sekä lisäpalveluista tulee maksaa 4 viikkoa ennen majoituksen alkua.
Varaajan on oltava täysi-ikäinen tai alaikäisellä varaajalla on oltava huoltajan kirjallinen
sitoumus, joka toimitetaan Oivangin Lomakartanoon ennen majoituksen varaamista.
Varaajan tulee ottaa yhteys Oivangin Lomakartanoon viimeistään kaksi päivää ennen
majoituksen alkamista, jolloin sovitaan mm. tuloajasta, avain palvelusta ja mahdollisista ruokatilauksista.
Majoitustilat on asiakkaan käytettävissä tulopäivän klo. 16.00 alkaen lähtöpäivään
klo. 12.00 saakka.
Asiakkaalla on vapaassa käytössä koko maja, piha-alue sekä ranta, jossa vene ja kanootti.
Majassa on vuodevaatteet, astiasto sekä keittiö koneineen.
Polttopuita on majassa ja vapaasti voi hakea lisää alueella olevasta halkoladosta.
Liinavaatteet asiakas voi tuoda itse tai vuokrata pedattuna Oivangin Lomakartanosta,
eri sopimuksesta asiakas suorittaa itse petauksen.
Asiakas siivoaa majan lähtiessään mikäli hän ei ole ostanut siivousta Oivangin Lomakartanosta.
Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu tai se kuuluisi hintaan, edellytetään asiakkaan luovuttavan
majoituskohteen normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä,
roskat vietynä sekä likaiset astiat tiskikoneessa.
Mikäli vuokrausajan päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on majoituskohteen
omistajalla oikeus periä siivousmaksu jälkikäteen.
Majoitustilaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu varauksessa.
Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava ennakkoon.
Jos majoituskohteessa on huomautettavaa, siitä on ilmoitettava välittömästi omistajalle.

PERUUTUSEHDOT
Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti.
Jos peruutus tehdään 4 vk ( 1 kk ) ennen varauksen alkamispäivää, palautetaan ennakkomaksu.
Jos peruutus tulee 28-21 vrk ennen varauksen alkua, pidätetään ennakkomaksu.
Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista peritään koko maksu.
Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai tämän lähiomaisen vakavan sairauden- tai kuoleman
johdosta ennen majoituksen alkua, palautetaan ennakkomaksu. Tällöin on toimitettava
lääkärintodistus.
Oivangin Lomakartanolla on on oikeus perua varaus mikäli kyseessä on ylivoimainen
este: luonnonolot, tulipalo ym. ja asiakas saa varausmaksun takaisin.
MAKSUNVÄLITYSPALVELU
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksunpalvelutarjoajana toimii Checkout Finland Oy:n (y-tunnus
2196606-6). Checkout

-palvelun maksuehdot.

Checkout Finland Oy
Varastokatu 3 A, 33100 Tampere
Y-tunnus 2196606-6
Osa OP Ryhmää
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@checkout.fi
0800 552 010 (0,00€/min)
Arkisin klo 09 - 16

Lisätietoja; Info@oivanginlomakartano.fi
Kalle Kilpelänaho
Puh: +358 40529 3665

