Valitse oikea
varaustyyppi
jouston
tarpeesi
mukaan

EI KADUTA! – EN VOI muokata tai
peruuttaa varausta
Hyväksyn, että tätä varausta ei voi
muokata eikä siitä suoritetuista maksuista
voi saada hyvitystä. Tämä varaus on
hinnaltaan edullisin, mutta muihin
varaustyyppeihin verrattuna
joustamattomin.

Päivämäärien muuttaminen ennen saapumista – Ei
Rahat takaisin ennen saapumista – Ei
Päivämäärien muuttaminen majoituksen aikana – Ei
Rahat takaisin majoituksen aikana – Ei

ENTÄ JOS? – Voin muokata
varausta ja peruuttaa sen
lisämaksusta ENNEN
SAAPUMISTA
Haluan mahdollisuuden muokata
varaustani ennen saapumispäivää, ja
tiedostan, että muutoksista veloitetaan
pieni lisämaksu. Muutokset ja peruutukset
on tehtävä ilmoitusajan sisällä.

Päivämäärien muuttaminen ennen saapumista – Kyllä
Rahat takaisin ennen saapumista – Kyllä

Päivämäärien muuttaminen majoituksen aikana – Ei
Rahat takaisin majoituksen aikana – Ei

MINÄ PÄÄTÄN SÄÄNNÖT. – Voin
muokata varausta ja peruuttaa
sen maksutta ENNEN
MAJOITUSTA ja SEN AIKANA

stay easy

Haluan vapauden muokata varaustani
ennen majoitusta ja sen aikana ilman
lisämaksuja. Voin tehdä muutoksia ja
peruutuksia ilmoitusajan sisällä ennen
saapumista tai majoituksen aikana.

Päivämäärien muuttaminen ennen saapumista – Kyllä
Rahat takaisin ennen saapumista – Kyllä
Päivämäärien muuttaminen majoitusksen aikana – Kyllä
Rahat takaisin majoituksen aikana – Kyllä

VALITSE VARAUKSESI TYYPPI*

Varaustyypit
–

EI KADUTA!

Päivämäärien muutos ennen saapumista

ENTÄ
JOS?
20 €

Aikataulun muutos sairauden takia ennen
saapumista**

50 €

Peruutus ja hinnan hyvitys ennen saapumista***

20 €

Päivämäärien muutos majoituksen aikana

Ehdot

Peruutus ja hinnan hyvitys majoituksen aikana***
Forenom-kohteen muutos

20 €

Huoneistossa majoittuvien henkilöiden vaihto

10 €

* Varauksen tyyppi on valittava varauksen teon yhteydessä.
** Lääkärintodistus on toimitettava.
*** Varaustyypin kulua ei hyvitetä ja lisämaksu peritään tarvittaessa.

Maksuton
stay easy

Lisämaksu

Ei sallittu

MINÄ
PÄÄTÄN
SÄÄNNÖT.

Entä jos? -varaustyyppi oikeuttaa muutoksiin ja peruutuksiin ilmoitusajan sisällä ennen varauksen
alkua. Muutokset tai peruutukset lähempänä saapumispäivää eivät ole mahdollisia.

Varaustyypit
–
Ilmoitusajat
päiväysten
muuttamiselle
tai
peruuttamiselle

Minä päätän säännöt. -varaustyyppi oikeuttaa muutoksiin ja peruutuksiin ilmoitusajan sisällä

ennen varauksen alkua ja majoituksen aikana. Mikäli varaus peruutetaan määritetyn ilmoitusajan
jälkeen, ilmoitusajan jäljelle jääneet majoitusvuorokaudet veloitetaan. Huomaa, että jos valitset
määräaikaisen sopimuksen sijasta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, varaukseen sovelletaan
toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaikaa. Muut ”Minä päätän säännöt.” varaustyypin ehdot pätevät toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin.

VARAUKSEN KESTO
1–6 yön varaus
7–29 yön varaus
30–89 yön varaus
90–179 yön varaus
180 yön tai pidempi varaus

stay easy

ILMOITUSAIKA

