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Varaus- ja Sopimusehdot 

 

1. Maksut; 

1.1 Varausmaksu 

 Maksun määrä on 25% varauksen alustavasta loppusummasta. 

 Varausmaksu laskutetaan vuokraajalta siten, että lasku erääntyy 

 maksettavaksi heti maksutietojen saavuttua asiakkaalle. Maksamalla 

 varausmaksun, asiakas sitoutuu tässä asiakirjassa mainittuihin varaus- ja 

 sopimusehtoihin. Varausmaksun pidättämisestä lisätietoa kohdassa 2. 

1.2 Loppulasku 

1.2.1 Loppulaskun summa voi muuttua, mikäli asiakas poikkeaa alustavasta  

 kirjallisesta sopimuksesta. Muutos voi olla esimerkiksi sovitusta 

 ajonopeudesta, henkilömäärästä, aikataulusta tms. poikkeaminen tai 

 sopimuksen rikkominen. (kohta 4)                                                                           

1.2.2  Loppulasku laskutetaan asiakkaalta siten, että lasku erääntyy 

 maksettavaksi 14vrk sovitun risteilyajankohdan jälkeen. Tällöin 

 loppulaskuun lisätään laskutuslisä, 5€. 

1.2.3 Asiakkaan halutessa, hän voi maksaa loppulaskun kokonaisuudessaan jo 

 varauksen yhteydessä jolloin kohtaa 1.2.2 ei sovelleta. Maksutiedot ovat 

 saatavilla tilauksen vastaanottaneelta yritykseltä. Tähän sovelletaan myös 

 kohtaa 1.2.1. 

2. Peruutus; 

Jos asiakas haluaa perua varauksensa, pidätetään varausmaksu ennen sovittua 

risteilyajankohtaa seuraavanlaisesti; 

2.1 14vrk tai enemmän. Varausmaksu hyvitetään asiakkaalle 

 kokonaisuudessaan. 

2.2 14vrk – 7vrk. Varausmaksusta hyvitetään 50% takaisin. 

2.3 alle 7vrk. Varausmaksu pidätetään kokonaisuudessaan. 
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3. Varauksen siirtäminen; 

3.1 Asiakkaan on mahdollista siirtää sovittua risteilyajankohtaa vedoten 

 esimerkiksi huonoon sääennusteeseen tai muuhun vastaavaan. Tämä 

 tulee ilmoittaa puhelimitse soittamalla kolme (3) päivää ennen alun perin 

 sovittua risteilyajankohtaa. Mikäli puheluun ei vastata, on asiakas 

 velvollinen lähettämään tiedon siirrosta kirjallisesti esim. tekstiviestillä tai 

 sähköpostilla. 

3.2 Jos varauksen siirtäminen suoritetaan, otetaan uutta ajankohtaa 

 valittaessa huomioon veneen muut sovitut varaukset. 

4. Vahingonkorvausvelvollisuus; 

4.1 Asiakas sekä hänen seurueensa ovat vahingonkorvausvelvollisia kaikista 

 veneelle ja sen varusteille aiheuttamistaan vahingoista risteilynsä aikana. 

4.2 Mikäli asiakas tai seurue rikkoo veneen omaisuutta, aiheutuneet vahingot 

 veloitetaan asiakkaalta joko suoraan risteilyn päätyttyä tai loppulaskussa. 

4.3 Järvi-Suomen Tilausristeilyt ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle 

 sattuneesta loukkaantumisesta tai tapaturmasta mikäli se on 

 asiakkaan/seurueen itse aiheuttamaa. (humalatila, piittaamattomuus jne.) 

5. Risteilyn peruuntuminen Meistä johtuen; 

5.1 Järvi-Suomen Tilausristeilyillä on oikeus perua tilattu palvelu millä hetkellä 

 vain, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure). 

5.2 Mikäli risteily joudutaan perumaan esteestä johtuen, on vuokraava taho 

 välittömästi yhteydessä asiakkaaseen (varauksen tekijään) ja jo 

 aikaisemmin suoritetut varausmaksut tai ennakkoon maksetut 

 loppulaskut palautetaan kokonaisuudessaan neljäntoista (14) 

 vuorokauden sisällä ellei toisin sovita. 

5.3 Mikäli asiakas haluaa varata uuden risteilyajan, kohdennetaan 

 aikaisemmin suoritetut maksut siihen. 

5.4 Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) luokitellaan esimerkiksi aluksen 

 tekninen vika, henkilökunnan sairastuminen tai asiakkaan turvallisuutta 

 vaarantavat olosuhteet (ukkonen, tuulen nopeus yli 12m/s). 
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5.5 Järvi-Suomen Tilausristeilyillä on oikeus keskeyttää risteily, mikäli asiakas 

 tai seurue vaarantaa oleellisesti turvallisuutta, mukaan lukien aluksen 

 henkilökuntaa tai muita ulkopuolisia henkilöitä sekä omaisuutta. 

5.6 Järvi-Suomen Tilausristeilyt ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista kuluista, 

 jotka aiheutuvat risteilyn peruuntumisesta ennen retkeä tai retken aikana. 

6. Omien eväiden ja juomien tuonti; 

6.1  Omien eväiden ja juomien tuonti veneelle on sallittu ml. myös 

 alkoholijuomat. Veneellä ei ole A -tarjoilua.  

7. Huomautukset; 

7.1 Asiakas/palvelun tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai 

 tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka hän on 

 havainnut ja jotka voidaan korjata jo palvelun aikana. 

7.2  Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatusta palvelusta, joita ei olisi 

 voitu korjata risteilyn aikana, on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle kuukauden 

 kuluessa risteilypäivämäärästä. 

7.3 Mikäli sopijapuolet (Järvi-Suomen Tilausristeilyt ja palvelun tilaaja) eivät 

 pääse yhteisymmärrykseen asiassa, riita-asia käsitellään Pohjois-Savon 

 käräjäoikeudessa. 

7.4 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

7.5 Mahdolliset kysymyksen varaus- ja sopimusehdoista tulee esittää ennen 

 varauksen hyväksymistä. Hyväksytte ehdot maksamalla varausmaksun. 

 

 

 


