MAJOITTAJIA KOSKEVAT YLEISET EHDOT - YKSITYISMAJOITUS 2019
Nämä yleiset ehdot koskevat majoittajia, jotka antavat huoneistonsa tai osan siitä Visit Porin välitettäväksi
ajalla 12.– 21.7.2019 (Pori Jazz ja SuomiAreena).
Saadakseen huoneistonsa jälleen Visit Porin välitettäväksi pyydämme teitä ilmoittamaan siitä
mahdollisimman pian, sillä majoitustoiminta on jo alkanut. Vastaukset sähköpostiin
yksityismajoitus@visitpori.fi

Mitä nopeammin palautatte tiedon siitä, että majoitatte ensi kesänä, sitä varmemmin asunto
tai osa asunnosta varataan tapahtumien ajaksi.
Huoneiston kunto
ja sijainti
 Huoneiden / asuntojen tulee olla KALUSTETTUJA JA SIISTEJÄ.
 TYHJÄT, KALUSTAMATTOMAT JA NIUKASTI KALUSTETUT eivät sovellu
majoituskäyttöön.
 Asuntojen tulee sijaita 0-6 km etäisyydellä Porin keskustasta.
 Majoitukseen sisältyy vuode, peitto, tyyny ja liinavaatteet, käsi- ja kylpypyyhe sekä peseytymismahdollisuus (suihku).
Majoitusaika

Minimimajoitusaika jazzviikolla on kaksi (2) yötä lukuun ottamatta niitä asuntoja, jotka sijaitsevat alle kahden
kilometrin etäisyydellä Etelärannasta. Näissä asunnoissa varausaika on minimissään kolme (3) yötä.

Majoittajalle
maksettava
korvaus

KOKO HUONEISTOSTA:
50 € / henkilö 2 hengen huoneessa / yö
100 € / 1 henkilö/ asunto / yö
HUONEMAJOITUKSESTA:
30 € / henkilö 2 hengen huoneessa / yö
40 € / 1 hengen huone/ yö

Korvauksen
maksaminen
Majoituskorvaus maksetaan majoittajan pankkitilille tapahtumien jälkeen elokuun aikana.
Suoritusta ei makseta ennakkoon.
Epäselvissä asioissa / maksuissa korvaus maksetaan selvitysten jälkeen myöhempänä ajankohtana.
Visit Pori Oy ei ota kantaa verotuskysymyksiin.
HUOM!
Korvausvelvollisuus
1.

Visit Pori Oy ei takaa asukkaita majoittajaksi ilmoittautuneen huoneistoon.

2.

Visit Pori Oy ei ole korvausvelvollinen majoittajalle, jos asiakas haluaa vaihtaa asuntoa pätevän syyn perusteella.
(esim. epäsiisteys tai muu tyytymättömyys asunnon olosuhteisiin).

3.

Visit Pori Oy ei ole korvausvelvollinen eikä ole vastuussa sattuneista vahingoista. Majoittuja on velvollinen itse
korvaamaan aiheuttamansa vahingon suoraan asunnon omistajalle. Suosittelemme kattavan vakuutuksen
ottamista.

4.

Visit Pori Oy ei maksa korvausta asunnossa mahdollisesti yöpyneistä ylimääräisistä henkilöistä. Majoittaja sopii
lisäkorvauksesta suoraan majoituksen varanneen tahon / henkilön kanssa.

5.

Mikäli majoittaja ottaa välityksestä pois vieraan jo varaaman ja maksaman asunnon tai huoneen, Visit Pori Oy
laskuttaa siitä 100 €:n peruutusmaksun.

