YRITYKSET
HANGASLAHDEN SAVUSAUNAN HINNASTO 2020

Saunan perusmaksu 990,00 €
Perusmaksu sisältää:
-

Lämmitetyn savusaunan
Käyttöoikeus kaikkiin tiloihin 10:00-24:00 sekä keittiön käyttö astioineen
Käyttöoikeus kokousvarusteisiin
Perussiivous (Sisältää astioiden tiskauksen)

Erikseen veloitettavat:
-

Lisätunnit klo 24:00 jälkeen 80,00 € / tunti (Tilattava ennakkoon)
Tilojen käyttö ennen klo 10:00 - lisämaksu 30,00 € / tunti
Ulkoporeamme 170€
Sähkösauna 45€
Hintoihin lisätään alv 24%

Saunavarusteet kulutuksen mukaan:

-

Pyyhe 3,00 € / kpl
Saunatakit 6,00€/kpl
Saunavihdat 9,00€/kpl
Virvokkeet 3,00€/kpl
Kahvipaketti 7,00€/kpl

Hintoihin lisätään alv 24%

Maanantai-päivisin - 10 % perusmaksusta
HUOM! TUTUSTUTHAN ALLA OLEVIIN TOIMITUSEHTOIHIN HUOLELLISESTI

TOIMITUSEHDOT
Varausaika
Saunavarauksen alkamis- ja lopetusaika sovitaan varauksen teon yhteydessä. Lisätunnit on tilattava
ennakkoon.
Veloitus päättyy, kun varaaja / tilaisuuden isäntä ilmoittaa tekstiviestillä poistumisesta saunanhoitajan
antamaan puhelinnumeroon.
Jos emme saa ilmoitusta lähdöstä kytkeytyvät hälytyslaitteet päälle automaattisesti klo 00:15. Mikäli
tiloissa on tämän jälkeen liikehdintää aiheuttaa se hälytyksen ja vartijakäynnin. Vartijan käynti
joudutaan tällöin veloittamaan asiakkaalta.
Saunanhoitaja avaa, luovuttaa ja esittelee tilat varaajalle / tilaisuuden isännälle ennen tilaisuuden alkua.
Asiakkaan tavaroiden ja autojen jättämisestä paikan päälle täytyy sopia erikseen saunanhoitajan kanssa.
Peruutusehto
Saunavarauksen voi peruuttaa viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta.
Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista voidaan veloittaa peruutusmaksu, jos saunatilaa ei saada
uudelleen varattua.
Peruutusmaksu 6 – 14 päivää ennen tapahtuneesta peruutuksesta 50 % saunan perusmaksusta, jollei
saunatilaa saada uudelleen vuokrattua ja alle 6 päivää ennen tapahtuneesta peruutuksesta 100 % saunan
perusmaksusta, jollei saunatilaa saada uudelleen vuokrattua.
Tilaisuuden tarkemmat yksityiskohdat ilmoitettava 10 päivää ennen.
Vahingonteko ja lisäsiivous
Saunatilan varaaja vastaa seurueensa osallistujien kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamista vahingoista
sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Saunan perusmaksu sisältää tilan loppusiivouksen. Jos tarvetta lisäsiivoukselle ilmenee, niin siitä veloitetaan
erikseen.
Rikkoutuneista ja kadonneista astioista tai välineistä laskutetaan myös erikseen.
Maksuehdot ja reklamaatiot
Lasku tilaisuudesta lähetetään tilaisuuden jälkeen.
Laskutusosoite/-tiedot ilmoitettava etukäteen. Laskun maksuehto on 7 päivää netto.
Mahdolliset reklamaatiot on ilmoitettava heti seuraavana arkipäivänä toimistollemme puhelimitse: 050 345
9200 tai sähköpostilla: tilaus@4catering.fi.
Emme vastaa varaajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu meistä riippumattomista syistä (force majeur).

