PERUUTUSEHDOT
1. VARAAMINEN JA MAKSAMINEN
Varauksen voi tehdä suoraan verkkokaupassamme, sähköpostilla tai soittamalla.
Vastaanotamme majoitusvarauksia ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä.
Varauksesta tulee käydä ilmi: varaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varattava kohde,
tulopäivä, varattavat vuorokaudet, henkilömäärä ja mahdolliset lemmikkieläimet, (vain rajatut
huoneistot sallittu lemmikeille). Varauksen tehdessään asiakas hyväksyy varausehdot. Varaus on
sitova. Asiakkaalle lähetetään aina varausvahvistus, johon sisältyy saapumisohjeet, sähköpostitse.
Moder Online-varausjärjestelmä; majoitus maksetaan varaamisen yhteydessä.
Sähköpostitse tai puhelimitse tehdyt varaukset; lähetämme maksamista varten maksulinkin tai
laskun sähköpostitse.
Majoitusvaraus laskutetaan aina etukäteen, ellei ole toisin sovittu.
1) Moder- online varaukset maksetaan varauksen yhteydessä ja maksua ei palauteta.
Varauksen voi kuitenkin aina yhden kerran siirtää toiseen ajankohtaan 12 kk sisällä varauksen
ajankohdasta, (hinta voi muuttua. Varauksen voi myös vaihtaa majoituslahjakorttiin.
2) Sähköpostilla ja puhelimitse tehdyt varaukset; Laskutetaan ennakkoon.
Varausmaksu on 30 % majoitushinnasta ja se erääntyy tapauskohtaisesti 1–5 vrk sisällä.
Loppulasku 70 % majoitushinnasta, erääntyy 5 tai 10 vrk ennen majoituksen alkua.
Asiakas huolehtii sähköpostiin tulleiden laskujen maksusta eräpäivään mennessä.
Varausmaksun summaa, 30 % majoitushinnasta, ei palauteta mahdollisen peruutuksen sattuessa.
Mikäli varaus tehdään alle 14 vrk ennen vuokrausajan alkamista, varauksesta muodostuu vain
loppulasku, joka erääntyy tapauskohtaisesti 1-7vrk sisällä varauksen teosta.
2. PERUUTUKSET
Asiakas voi peruuttaa sähköpostitse tai puhelimitse tehdyn varauksensa ennen loppulaskun
eräpäivää, Varausmaksua 30 % ei palauteta.
A.) 5 päivää ennen saapumista. (Off season).
B). 10 päivää ennen saapumista. (sesonkiviikot kuten joulu-uusi vuosi, hiihtolomat, pääsiäinen ja
alueen tapahtumat).
Asiakkaalta veloitetaan 100 % jos peruutus tapahtuu alle 5 tai 10 vuorokautta tai lähempänä
varauksen alkamista, tai eräpäivän mentyä umpeen.
Ensisijaisesti, maksetut varaukset voidaan aina siirtää.
Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeellä) majoituskohteen omistajalle.
Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta vaan asiakkaan on aina
peruttava varaus kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto
peruutuksesta on tullut kirjallisesti omistajalle. Mikäli asiakas osoittaa, että kirjallinen peruutus on
tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän
poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset
kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta
tulee ilmoittaa välittömästi Murunen Oy:lle. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä
olevia varausehtoja.
COVID – 19 epidemian aiheuttamat kansainväliset matkustusrajoitukset
Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehdoista poiketen sillä
perusteella, että varauksen tehnyt asiakas, tai varauksen perusteella kohteessa majoittujat, eivät
pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan tai
majoittujien lähtömaan valtio tai Suomen majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet
matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta
Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset
matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.
Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varausja peruutusehtoja.
Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakas tai Majoittujat eivät pääse Suomeen
lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja
aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole
ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.
3. Hotelli Vuokatti & Suites ja MURUNEN OY:N OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
1. Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voidaan varaus perua.
Mikäli majoituslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Huomioithan, että maksamalla
eräpäivään mennessä, varauksesi vahvistuu.
4. OLESKELU LOMAKOHTEESSA
VAKUUTUKSET: Asiakas on majoituksen tai vierailun aikana itse vastuussa toiminnastaan ja
huolehtii omien henkilö- ja esinevakuutustensa voimassaolosta. Lapset ovat huoltajiensa vastuulla.
Hotelli Vuokatti & Suites, Murunen Oy:llä on toiminnan vastuuvakuutus. Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa ainoastaan henkilökunnan ohjaamien ohjelmapalveluiden aikana.
TULO- JA SAAPUMISAIKA:
Majoitusvuorokausi alkaa hotellissa tulopäivänä klo 15 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.
Huoneistoissa majoitusvuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy viimeistään klo 12.
Pyydettäessä joustamme kellonajoissa mahdollisuuksien mukaan; (Off season)
lisätunti hotellissa +10 € ja Suites huoneistoissa +20 €/tunti.
Toivomme asiakkaan ilmoittavan saapumisajasta suurpiirteisen arvion, check in on klo 15–18,
jonka jälkeen voimme järjestää myöhäisen saapumisen tarvittaessa.
HENKILÖMÄÄRÄ: Majoitustilaa saa käyttää enimmillään niin monta henkilöä (mukaan lukien
vierailijat) kuin kohteeseen on merkitty virallinen vuodepaikkojen lukumäärä.
AUDIOLAITTEET: Ulkoalueilla audiolaitteita käytettävä niin ettei niiden käyttö häiritse muita
alueella majoittuvia.

LEMMIKIT: Rajoitettu määrä huoneita, joihin voi majoittua lemmikin kanssa.
Lemmikkieläinten tuomisesta on AINA sovittava erikseen,
lemmikeistä veloitamme 50–60 €/lemmikki/majoitusjakso. Varaaja on vastuussa ja
korvausvelvollinen lemmikin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
TUPAKOINTI: Kaikki majoitustilat ovat savuttomia.
VAHINKOJEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot
kohteen omistajalle. Majoitustilat tarkastetaan jokaisen asiakkaan jälkeen.
OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN
Hinnaston hinnat voimassa toistaiseksi ja verkkokaupassa hinnat voivat vaihdella sesongin ja
tarjousten mukaan. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
VALITUKSET
Kaikki majoituskohteeseen liittyvät huomautukset pyydämme osoittamaan viipymättä suoraan
Taulun Kartanon henkilökunnalle, näin pyrimme varmistamaan vierailun onnistumisen parhaalla
mahdollisella tavalla.
SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Ensisijaisesti sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen riidat ratkaistaan Oulun
käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

