HANGASLAHDEN SAUNAN HINNASTO
1.1.2022 ALKAEN

Saunan perusmaksu
(Perusmaksu sisältää lämmitetyn savusaunan,
tilojen käytön klo 12 – 24 välisen ajan,
perussiivouksen sekä keittiön käytön astiastoineen)

950,00 €

Perusmaksu ilman savusaunaa

800,00 €

Tilojen käyttö ennen klo 12.00 – lisämaksu

50,00 € / tunti

Lisätunti klo 24.00 jälkeen
Lisätunti saatavilla vain klo 01.00 asti

80,00 € (tilattava ennakkoon)

Sähkösauna

60,00 €

Kylpytynnyri

170,00 €

Hinnat sisältävät alv:n 24 %

Saunavarusteet kulutuksen mukaan:
Pyyhe
Saunatakit
Vihdat
Alkoholittomat virvokkeet
Kahvipaketit
Hinnat sisältävät alv:n 24 %

3,50 € / kpl
7,00 € /kpl
9,00 € / kpl
3,00 € / kpl
7,00 € / kpl

TOIMITUSEHDOT
Varausaika
Saunavarauksen alkamis- ja lopetusaika sovitaan varauksen teon yhteydessä.
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 perussiivouksen, joka pitää sisällään ns. normaalin siistin tilaisuuden
jälkien siivouksen. Jos tarvetta lisäsiivoukselle ilmenee, niin siitä veloitetaan erikseen. Rikkoutuneista
ja kadonneista astioista tai välineistä laskutetaan myös erikseen.
Saunatilaan tutustuminen
Saunatilaan on mahdollista käydä ennakkoon tutustumassa ennen tilaisuuttaa.
Tutustumisaika sovitaan aina etukäteen saunan varaustilanteeseen sopivaksi.
Perusmaksuun sisältyy tarvittaessa yksi maksuton tutustumiskäynti.
Tutustumaan on mahdollista päästä toisenkin kerran. Ylimääräisistä tutustumiskäynneistä veloitetaan 35 €.
Maksuehdot ja reklamaatiot
Saunan perusmaksusta lähetetään lasku ennakkoon ja se tulee olla maksettuna ennen tilaisuutta.
Muut mahdolliset kulut (esim. käytetyt tekstiilit ja virvokkeet) laskutetaan tilaisuuden jälkeen.
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).
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

