Välj din
bokningstyp
utifrån ditt
behov av
flexibilitet

INGEN TVEKAN! - Denna bokning kan
INTE ändras eller avbokas
Jag godkänner att denna bokning inte kan
Ändra datum före ankomst – Nej
återbetalas eller ändras. Det här är det lägsta priset
som erbjuds men det har ingen flexibilitet jämfört Återbetalning före ankomst – Nej
med andra bokningstyper.
Ändra datum under vistelse – Nej

Återbetalning under vistelse – Nej

TÄNK OM? - Denna bokning kan ändras
eller avbokas FÖRE ANKOMST mot en
tilläggsavgift
Jag vill ha möjligheten att ändra min bokning före
ankomst, men förstår att ändringarna kommer att
medföra en liten kostnad. Ändringar och
avbokningar kan göras inom uppsägningstiden
före ankomsten.

Ändra datum före ankomst – Ja

Återbetalning före ankomst – Ja

Ändra datum under vistelse – Nej

Återbetalning under vistelse – Nej

JAG SETTER REGLERNA. - Denna bokning
kan ändras eller avbokas FÖRE
ANKOMST och UNDER VISTELSEN
kostnadsfritt
Jag vill ha friheten att ändra min bokning före och
Ändra datum före ankomst – Ja
under vistelsen utan tilläggsavgifter. Ändringar
Återbetalning före ankomst – Ja
och avbokningar kan göras inom
uppsägningstiden före ankomsten eller under min Ändra datum under vistelse – Ja
vistelse.

Återbetalning under vistelse – Ja

stay easy

INGEN
TVEKAN!

VÄLJ BOKNINGSTYP*

Bokningstyper
–

TÄNK
OM?

Datumändringar före ankomst

200
SEK

Ombokning när som helst vid sjukdom före
ankomst**

500
SEK

Avbokning och återbetalning före ankomst***

200
SEK

JAG SETTER
REGLERNA.

Datumändringar under vistelsen

Villkor

Avbokning och återbetalning under vistelsen***
Ändring av Forenom-boende

200
SEK

Ändring av person/-er som vistas i lägenheten

100
SEK

* Bokningstypen väljs vid bokning.
** Läkarintyg måste tillhandahållas.
*** Avgiften för bokningstypen återbetalas inte och tilläggsavgiften debiteras som tillämpligt.

stay easy

Kostnadsfritt

Tilläggsavgift

Ej tillåtet

Tänk om? -bokningstypen ger rätt till ändringar och avbokningar inom uppsägningstiden före
bokningen inleds. Ändring eller avbokning med kortare varsel är inte möjligt.

Bokningstyper
–
Uppsägningstider vid omeller avbokning

Jag setter reglerna. -bokningstypen ger rätt till ändringar och avbokningar inom

uppsägningstiden före bokningen inleds och under vistelsen. När en bokning avbokas med
kortare varsel än den uppsägningstid som anges, debiteras återstoden av hela
uppsägningstiden. Kom ihåg att när ett öppet avtal väljs istället för ett fast avtal så måste det
öppna avtalets uppsägningstid följas. Övriga villkor för ”Jag setter reglerna.”-bokningstypen
gäller för öppna avtal.

BOKNINGSLÄNGD
1 – 6 nätters bokning
7 – 29 nätters bokning
30 – 89 nätters bokning
90 – 179 nätters bokning
180 nätters eller längre bokning

stay easy

UPPSÄGNINGSTID

