
 
 
 

HINNASTO 2022  YKSITYISHENKILÖIDEN TILAISUUDET 
TAMPELLANRANNAN JUHLA- JA SAUNATILA 
 
Perusmaksu     620,00 € 
(Perusmaksu sisältää käyttöoikeuden tiloihin klo 16:00 - 24:00 välisen ajan, tarvittaessa lämmitetyn 
saunan, perussiivouksen sekä keittiön käytön astiastoineen) 
Hinta sisältää alv:n 24 % 
 
Saunatekstiilit kulutuksen mukaan: 
Pyyhkeet    3,50 € / kpl 
Hinta sisältää alv:n 24 % 
 

 

TOIMITUSEHDOT 
 
Varausaika ja avain 
Varauksen aloitus on mahdollista aikaisintaan klo 16.00 alkaen. 
Asiakas saa tiloihin kulkulätkän, joka on noudettavissa arkisin  klo 10.00 – 15.00 välisenä aikana ravintola 
4Vuodenaikaa Aleksanterinpuistosta (Puutarhakatu 37, Tampere / puh. 050 362 1118 / 
https://www.aleksanterinpuisto.fi/). 

Ennen lähtöä tiloista kulkulätkä jätetään sovittuun paikkaan. Jos kulkulätkää ei ole palautettu sovittuun 
paikkaan tai se katoaa, asiakkaalta veloitetaan kulut uuden kulkulätkän hankintaan. 
Tiloista on poistuttava viimeistään klo 24:00 mennessä. 
 
 
Käyttöoikeus tiloihin alkaa vasta varauspäivänä sovittuna kellonaikana, vaikka avaimen tilaan saisi 
ennakkoon. Mahdolliset tavaroiden tuonnit yms. sovittava aina etukäteen. Tilojen käyttö muuna 
kuin sovittuna aikana on ehdottomasti kielletty. 
Huomioittehan, että tila sijaitsee seniorikodin yhteydessä, joten kaikki asukkaita häiritsevän melun 
tuottaminen (esim. Dj:n ja rumpujen soitto, kovaääninen musiikinsoitto) ei ole sallittua. 
Hoivakodissa alkaa hiljaisuus klo 23.00, joka tulee ottaa huomioon tilaisuutenne / juhlienne 
suunnittelussa. 
 

https://www.aleksanterinpuisto.fi/


Paikan päälle voi tilaisuutta varten tuoda omia ruokia sekä omat juomat, mutta ulkopuolisen 
pitopalvelun käyttö tiloissa on kielletty. (Astiat ruokailua ja kahvitusta varten löytyy tilasta, mutta astioita / 
kulhoja / vateja ruoan esille laittoa tai lämmitystä varten ei paikan päällä ole.) 
 
 
 
Peruutusehto 
Varauksen voi peruuttaa viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. 
Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista voidaan veloittaa peruutusmaksu, jos tilaa ei saada 
uudelleen varattua.  
Tilaisuuden tarkemmat yksityiskohdat ilmoitettava n. 10 päivää ennen. 
 
 
Vahingonteko ja lisäsiivous 
Tilan varaaja vastaa seurueensa osallistujien kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamista 
vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
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). 
Rikkoutuneista ja kadonneista astioista tai välineistä laskutetaan myös erikseen. 
 
 
 
Maksuehdot ja reklamaatiot 
Ennakkolasku perusmaksusta lähetetään n. 1 – 2 viikkoa ennen tilaisuutta ja se tulee olla maksettuna 
ennen tilaisuutta. Muut mahdolliset kulut (esim. käytetyt pyyhkeet) laskutetaan tilaisuuden jälkeen. 
 
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). 
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