Tietoa kohteen ”Mukavan tyylikäs puutalohuoneisto kasinopuiston kupeessa”67.00
m2 vuokrauksesta.
Kohteen hinnastossa ”Yöksi” hinta tarkoittaa yksittäisiä öitä välillä ma-pe . ”Viikonloppu”
hinta on ajalle pe – su 2 yötä ja ”Viikko” hinta on ajalle ma -su 6 yötä.
Huomasithan, että minimioleskelu tässä kohteessa on 2 vrk, ellei muuta ole sovittu.
Varaaminen:
Voit tehdä varauksen joko sähköpostitse (info@lomahanko.fi), tai puhelimitse
(+358 44 544 6425). Voit tehdä myös on-line varauksen tästä linkistä, tai
suoraan kohteen esittelysivulta.
On-line varauksissa veloitetaan suoraan 50 % varausmaksu, jolloin varaus
kuittaantuu myös vahvistetuksi.
Sähköposti- ja puhelinvarauksissa tarvitsemme ennakkovarauksen tekemiseen
seuraavat tiedot: Varausajankohta (mistä – mihin), nimesi, sähköpostiosoitteesi,
puhelinnumerosi, majoittujien lukumäärän, sekä muuta mahdollista tietoa, jota
haluat kysyä.
Ennakkovaraus:
Kun teet sähköposti tai puhelinvarauksen, merkitsemme sen välittömästi
kohteen kalenteriin. Tämä kalenterimerkintä on kuitenkin ennakkovaraus, jota
ei ole vahvistettu. Maksamalla varausmaksun, vahvistamme ennakkovarauksesi
varaukseksi. Pidämme ennakkovarausta kalenterissamme 14 vrk, jonka jälkeen
se poistetaan automaattisesti, mikäli sitä ei ole maksettu. Lähetämme
maksuohjeet / maksulinkin sähköpostilla.
Varausmaksu:
Varausmaksu on puolet sovitusta vuokrasta. Vahvistamme varauksen vasta kun
varausmaksu on maksettu ja näkyy pankkitilillämme.
Vuokra:
Vuokra tulee olla maksettuna kokonaan ennen kuin luovutamme avaimet
vuokrauksen alkamispäivänä.
Peruutusehdot:
1. Varauksen voi perua 20 € käsitelykululla, kun sähköposti-ilmoitus
perumisesta annetaan viimeistään 14 vrk ennen vuokrauksen alkamispäivää.

2. Varausmaksusta palautetaan puolet, mikäli varaus perutaan 13–7 vrk ennen
vuokrauksen alkamispäivää.
3. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaus perutaan 6–0 vrk ennen
vuokrauksen alkua.
Vuokrauksen alkaminen ja päättyminen:
Avaimen voi noutaa vuokrauksen alkamispäivänä klo. 16.00 alkaen. Avain tulee
palauttaa vuokrauksen päättymispäivänä klo. 11.30 mennessä.
Avaimet noudetaan ja palautetaan Hotel Bulevard Hangon vastaanotosta.
Hotellin osoite on Bulevardi 8, 10900 Hanko. p. +358 44 988 0886. Tarkemmat
ohjeet kerromme vahvistettuamme varauksesi.

Muistathan seuraavat asiat:
Tämä kohde on savuton.
Lemmikkieläimet eivät ole tervetulleita. Siis kaikenlaisten lemmikkien tuominen
asuntoon on kielletty.
Asunto tulee jättää samanlaiseen kuntoon, kuin se on ollut saapuessanne sinne.
Kohteessa on ohjeet kaikesta tarpeellisesta, kuten siivoustarvikkeista, yms., sekä
tietenkin ohjekirjat kaikista siellä olevista laitteista.
Koska elämme koronavirusaikaa, huoneisto desinfioidaan aina ennen uusien
asiakkaiden saapumista. Huoneiston pitää olla 4–5 tuntia tyhjillään, ennen
sisään kirjausta.
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