
 

 

 
 
 
 
 
 

Saimaa Adventures Yleiset varaus- ja peruutusehdot  
 
 

Varausehdot - ohjelmapalvelut 
 
Saimaa Adventuresin antama tarjous on voimassa kaksi viikkoa tarjouksen antamisesta, ellei tarjouksessa 
toisin ole mainittu. Varausta vahvistaessanne pyydämme varmistamaan ohjelmanne, ajankohdan ja 
osanottajamäärän. Huomiokaa, että alustavia varauksia ryhmällenne ei ole tarjousvaiheessa tehty, joten 
varmistaaksenne haluamienne palvelujen saatavuuden otattehan yhteyttä mahdollisimman nopeasti. 
Majoitusvarausten vahvistuksen yhteydessä toimitamme teille laskun majoituksesta erillisten 
majoitusvarausehtojen mukaisesti. 
 
Menu- ja juomavalinnat samoin kuin erityisruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen ohjelmaa. 
Vähintään 7 vuorokautta ennen ohjelman alkua ilmoitettu henkilömäärän vähennys huomioidaan 
laskutuksessa, yli 20 henkilön tapahtumat vahvistetaan tarjouskohtaisesti. 
 
Saimaa Adventures pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa ohjelmien kulkua, kestoa tai reittiä, mikäli 
siihen on tarvetta esim. mahdollisen vaaratilanteen tai huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Saimaa 
Adventuresille tulee ilmoittaa etukäteen asiakkaiden terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä. Jos asiakkaan 
terveydentila muuttuu ohjelman aikana, tai asiakas käyttäytymisellään vaarantaa itsensä tai muut 
osallistujat, Saimaa Adventures pidättää oikeuden keskeyttää ohjelman.  
 
PERUUTUSEHDOT 
 
Varauksen voi peruuttaa ilman veloitusta 21 vrk ennen vuokrauspäivää, mikäli peruutus  
tapahtuu 7-20 vrk ennen vuokrauspäivää veloitetaan 50 % tilauksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu 
alle 7 vrk ennen vuokrapäivää veloitetaan koko tilauksen hinta. Saimaa Adventures pidättää itsellään 
oikeuden perua varauksen yksipuolisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen vuokrauspäivää.  
 
Majoitusvarauksissa noudatamme hotellien ja majoitusten keskusvaraamojen varaus- ja peruutusehtoja.  
 
MOOTTORIAJONEUVOILLE AIHEUTUVAT VAURIOT 
 
Asiakas on vastuussa kaikista mönkijälle tai muille vuokralaitteille aiheutuvista kolari-, törmäys-, tai muista 
vauriotapauksista. Kaikissa vahinkotapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan safariyritykselle 
omavastuuosuuden, joka on 1000 €. Asiakas vapautuu korvausvastuusta jos safariyritys saa täyden 
korvauksen aiheutuneista vahingoista vastapuolen vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta 
suoraan. Kaikissa ajoneuvoissamme on liikennevakuutus. Liikennevakuutus korvaa vastapuolelle 
ajoneuvolla aiheutetut sekä mahdolliset henkilövahingot. 
 
SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
 
Safariyrityksellä on oikeus purkaa sopimus mikäli käy ilmi, että asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja 
tai että asiakas ei safariyrityksen arvion mukaan kykene käsittelemään vuokralaitteita asianmukaisesti. 
 
ODOTTAMATTOMAT SÄÄOLOSUHTEET  
 
Molemmilla osapuolilla on oikeus peruuttaa safari tai muuttaa sen ohjelmaa, mikäli säätila sen 
aloitushetkellä on sellainen, että osanottajien turvallisuus on vaarassa tai se toteutuksen aikana sellaiseksi 
muuttuu. 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

Hossukan Helmen Vuokrausehdot  
 
 
VARAAMINEN 
 
Saunan ja kokoustilan varauksen kesto ja alkuaika sovitaan varauksen yhteydessä erikseen. Saunatilojen 
on kuitenkin oltava tyhjät viimeistään klo 01.00 mennessä. Saunan vuokraajan on oltava vähintään 18-
vuotias henkilö tai LY tunnuksen omaava yritys. Vuokraaja allekirjoittaa tämän "vuokrausehdot" asiakirjan 
ja hän esittää henkilöllisyystodistuksen.  
 
TILOJEN AVAUS 
 
Avain luovutetaan vuokraajan käyttöön sovittuna ajankohtana. Vuokraaja palauttaa avaimen sovitulla  
tavalla Saimaa Adventuresin vastuulliselle henkilölle. Vuokraaja huolehtii että ovet lukitaan  
saunatiloista/pääovesta poistuttaessa ja varmistetaan vielä kertaalleen että ovet ovat lukittu.  
 
PERUUTUSEHDOT 
 
Saunatilojen vuokrauksen voi peruuttaa ilman veloitusta 21 vrk ennen vuokrauspäivää, mikäli peruutus  
tapahtuu 7-20 vrk ennen vuokrauspäivää veloitetaan 50 % tilauksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu 
alle 7 vrk ennen vuokrapäivää veloitetaan koko tilauksenhinta. Saimaa Adventures pidättää itsellään 
oikeuden perua varauksen yksipuolisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen vuokrauspäivää.  
 
VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS 
 
Saunatilojen vuokraaja vastaa vuokra-aikana Saimaa Adventuresille ja kiinteistön omistajalle tai niiden  
omaisuudelle aiheutuneista vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.  
Rikkoutuneet rakenteet, laitteet, huonekalut ja astiat korvataan uusien hankinta hinnoin. Saunatilojen tulee 
olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen (= irtoroskat roskiksissa, pullot koreissa tai kerättynä, lautaset 
ja lasit yms. astiat pestynä jos ruokailu ei ole Saimaa Adventuresin järjestämä). Mikäli vuokrauksen jälkeen 
ilmenee normaalin siivouksen lisäksi lisäsiivoustarvetta, (oksennus, ruokaa/juomaa lattialla tai yms.) 
laskuttaa Saimaa Adventures vuokraajaa erittelyn ja toteutuneiden kustannusten perusteella. (siivous 
tunnin hinta 60 €/h) Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan toteutuneiden 
kustannusten ja sitä vaatineen työn mukaisesti. Mikäli kylpytynnyrin vesi on sotkettu esim. 
tupakantumpeilla, juomilla yms. ja vesi joudutaan sen vuoksi vaihtamaan, niin veloitamme siitä 150€ 
korvauksen. 
 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Vuokratiloissa saa yhtäaikaisesti oleskella korkeintaan 30 henkilöä, suuremmat ryhmät sovittava Saimaa 
Adventuresin kanssa erikseen. Kylpytynnyrin käytössä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Tynnyrissä saa 
kerrallaan oleskella maksimissaan 4-6hlö siten että vesi ei tulvi tynnyrin reunojen yli. Veden tulviessa 
tynnyri voi mennä vikatilaan ja tämä pahimmillaan voi aiheuttaa laitevaurion. Jos tynnyrille aiheutuu 
vaurioita vastoin ohjeita käytettäessä on vuokraaja niistä korvausvelvollinen. Kylpytynnyriin mennään aina 
suihkun kautta! Kylpytynnyrissä tupakointi on ehdottomasti kielletty. Saimaa Adventuresilla tai sen 
valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus vuokratiloissa mikäli tilaisuuden 
katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille. Vuokraaja ei saa tuoda vuokratiloihin omia 
äänentoistolaitteita. Huoneistossa olevia Av-laitteita pitää käyttää ohjeistuksen mukaan ja äänentoiston 
taso ei saa olla ulkopuolisia häiritsevän kova eikä niin kova että laitteistot voivat rikkoontua. Tupakointi 
tapahtuu ainoastaan ulkotiloissa sille varatulla paikalla. Tätä varten on ulkotilassa asennettu tuhka-astia, 
johon tulee laittaa tumpit tupakoitaessa. Omia juomia ja ruokia saa tiloihin tuoda.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiloista poistutaan aina klo 23:30 mennessä (jos muuta ei ole sovittu). Jos tilat eivät ole tyhjänä 
henkilökuntamme tarkistaessa tilan klo 23:45 veloitamme lisävuokraa 200 eur jokaiselta alkavalta 2 
tunnilta. 
 
 
MAKSUEHDOT 
 
Saimaa Adventures veloittaa vuokraajalta vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen sovitun vuokrahinnan 
joko käteisellä, pankki- tai luottokortilla tai vuokraus on maksettu ennakkoon. Ennakkolaskutuksen 
maksuehdot  
ovat 7 vrk netto (viivästyskorko 14 %) jollei toisin erikseen sovita.  
 
REKLAMAATIOT 
 
Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse  
osoitteeseen Info@saimaa-adventures.fi tai puhelimitse numeroon 05-230 2555. Saimaa Adventures ei  
vastaa sellaisesta vuokraajalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu Saimaa Adventuresista  
riippumattomista syistä (force majour). Saimaa Adventures pidättää itsellään oikeuden tilaus- ja 
toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.  
 
 
 
______________________________  
Vuokraaja, aika, paikka 


