
VARAUKSEN TEKEMINEN JA MAKSU

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on saanut sähköpostitse varausvahvistuksen. Mökkivuokran 
eräpäivä on kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on 
ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa. 

Mikäli asiakas ei hoida maksua ajallaan, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

 

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä 
hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Ylöstalon Matkailutilalle. Mikäli asiakas osoittaa, että 
peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, 
vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko 
loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi 
vastaava summa, ei mökkivuokraa peritä tai se palautetaan varauksen peruuttaneelle asiakkaalle.

Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa, jos asiakas itse tai hänen kanssaan 
yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. 
Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä, ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. 
lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen 
varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

 

 YLÖSTALON MATKAILUTILAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Ylöstalon Matkailutila voi perua varauksen. 
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli 
maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää 
ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei 
palauteta.

  

OLESKELU MÖKILLÄ

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan arvioituna 
saapumisajankohtana. Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen 
ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset 
kustannukset. 

 Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. 
Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä sunnuntaihin klo 14.00 saakka. 

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan arvioituna 
saapumisajankohtana.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, polttopuut, 
kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. 
Merenranmökeissä soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy myös hintaan. 

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan. 

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja 
pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä. 

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä 
vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö 
lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta 
lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen 
sisätiloissa.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei laskussa toisin mainita. 
Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta omistajan kanssa hyvissä ajoin 
etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on 
heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan 
aiheuttamansa vahingot lomakohteen huoltajalle, omistajalle tai Lomarenkaalle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen voi tilata 
varauksen yhteydessä.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään 
jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. 
Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat 
pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan 
ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous 
tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly 
astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät 

pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on 
vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon 
sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä 
siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut 
siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on 
suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen 
seuraavan asiakkaan saapumista.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylöstalon Matkailutila ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu 
ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. 
luonnonilmiöt, sähkökatkot), joka ei ole johtunut Ylöstalon Matkailutilasta, ja jonka seurauksia 
Ylöstalo ei kohtuudella voinut estää. Ylöstalo ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, 
jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

 

 HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden 
aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan mökin omistajalle. Kaikki epäkohdat pyritään 
korjaamaan tilanteesta riippuen välittömästi tai heti, kun se on mahdollista (riippuen esim. 
kauppojen aukioloajoista ja tarvittavien varaosien hankkimisesta.) Mikäli asia ei tule ilmoituksen 
jälkeen korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuukauden kuluessa varauksen 
päättymisestä mökin omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana 
huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta 
vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä omistaja ole niistä 
korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei 
käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.
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Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly 
astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät 

pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on 
vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon 
sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä 
siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut 
siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on 
suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen 
seuraavan asiakkaan saapumista.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylöstalon Matkailutila ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu 
ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. 
luonnonilmiöt, sähkökatkot), joka ei ole johtunut Ylöstalon Matkailutilasta, ja jonka seurauksia 
Ylöstalo ei kohtuudella voinut estää. Ylöstalo ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, 
jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

 

 HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden 
aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan mökin omistajalle. Kaikki epäkohdat pyritään 
korjaamaan tilanteesta riippuen välittömästi tai heti, kun se on mahdollista (riippuen esim. 
kauppojen aukioloajoista ja tarvittavien varaosien hankkimisesta.) Mikäli asia ei tule ilmoituksen 
jälkeen korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuukauden kuluessa varauksen 
päättymisestä mökin omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana 
huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta 
vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä omistaja ole niistä 
korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei 
käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.


