
YRITYKSET 

TAMPELLAN PANORAAMA SAUNAN HINNASTO 2020 

 

 

Saunan perusmaksu 600,00 € 

 
Hintoihin lisätään alv 24% 

 

 

Perusmaksu sisältää: 

 

- Lämmitetyn saunan sovittuna kellonaikana 

- Käyttöoikeus kaikkiin tiloihin 12:00-24:00 sekä keittiön käyttö astioineen 

- Käyttöoikeus kokousvarusteisiin 

- Perussiivous (Sisältää astioiden tiskauksen) 

 

Erikseen veloitettavat: 

        

- Tilojen käyttö ennen klo 12:00 - lisämaksu 20,00 € / tunti 

 
Hintoihin lisätään alv 24% 

 
Saunavarusteet kulutuksen mukaan: 

 

- Pyyhe 3,00 € / kpl 

 

 
Hintoihin lisätään alv 24% 

 

Maanantai-päivisin - 10 % perusmaksusta 

 

HUOM! TUTUSTUTHAN ALLA OLEVIIN TOIMITUSEHTOIHIN HUOLELLISESTI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOIMITUSEHDOT 

 

Varausaika: 

 

Saunavarauksen alkamisaika sovitaan varauksen teon yhteydessä. 

Asiakas saa tiloihin avaimen, joka noudetaan ennakkoon. 

Ennen lähtöä tiloista avain jätetään ilmoitustaulun vieressä olevaan lokeroon. Jos avainta 

ei ole palautettu, joudutaan palauttamattomasta avaimesta veloittamaan 60 € + alv 24 %. 

Tiloista on poistuttava viimeistään klo 24:00. Hälytysjärjestelmä kytkeytyy päälle 

automaattisesti klo 

00:15. Jos paikan päällä on tällöin vielä väkeä ja vartiointiliikkeelle kuittautuu hälytys, 

veloitetaan 

vartijoiden hälytyskäynnistä asiakkaalta 80 € + alv 24 %. 

Asiakkaan tavaroiden jättämisestä paikan päälle täytyy sopia aina erikseen. 

Käyttöoikeus saunatiloihin alkaa vasta varauspäivänä sovittuna kellonaikana, vaikka 

avaimen saisi 

ennakkoon. Mahdolliset tavaroiden tuonnit yms. sovittava aina etukäteen. 

Tilojen käyttö muuna kuin sovittuna aikana on ehdottomasti kielletty. 

 

Huomioitavaa: 

 

Huomioittehan, että saunatila sijaitsee rakennuksessa, jossa on asuntoja, joten asukkaita 

häiritsevän melun tuottaminen (esim. Dj:n ja rumpujen soitto, kovaääninen orkesteri) ei 

ole sallittua. 

Tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatulla alueella (tuhkakupit seinässä). 

Tupakantumpit 

tuhkakuppeihin. Tupakointi on ehdottomasti kielletty ilmastoinnin ilman 

sisäänottoaukkojen kohdalla, 

koska muuten tupakansavu kulkeutuu sitä kautta rakennuksessa oleviin asuntoihin. 

 

Peruutusehto: 

Saunavarauksen voi peruuttaa viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. 

Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista voidaan veloittaa peruutusmaksu, jos saunatilaa 

ei saada uudelleen varattua. Peruutusmaksu on tällöin 50 % saunan perusmaksusta. 

Tilaisuuden tarkemmat yksityiskohdat ilmoitettava n. 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 perussiivouksen tilaisuuden jäljiltä. Jos tarvetta 

lisäsiivoukselle ilmenee, niin siitä veloitetaan erikseen (mm. alkoholin, oksennuksen ja 

muiden eritteiden siivous, sohvakalusteiden, mattojen, seinien ja ikkunoiden pesu eivät 

sisälly perussiivoukseen). 

Saunatilan kalusteet tulee tilaisuuden päätyttyä palauttaa/siirtää alkuperäisille paikoilleen. 

Näiden takaisin siirtäminen vie siivouksessa ylimääräistä aikaa. Jos siivouksen yhteydessä 

joudutaan siirtämään kalusteet takaisin alkuperäisille paikoilleen, tulee siitä lisäveloitus. 

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). 

 

 
 

 


