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1. Hinnat

Hinnat ovat euroissa (€) ja sisältävät arvonlisäveron. Hinnat ovat voimassa vain
tarjouksessa mainittuna ajankohtana. Hotelli pidättää oikeuden vuotuisiin hintojen
tarkistamiseen.

2. Järjestelyveloitus

Tilat ovat maksullisia, mikäli tarjouksessa ei toisin mainita. Kalustemuutoksista,
lisäkalusteista ja muista järjestelyistä veloitetaan erikseen. Äänentoistosta, AV- palveluista
ja -laitteista, jotka eivät kuulu ravintolan/kokoustilan perusvarustukseen, veloitetaan
erikseen. Mikäli VALO Hotel & Work hankkii tilaajan toivomuksesta erikoislupia, esim. luvan
pidennettyyn anniskeluun tai ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja
tarjoilusta, ryhtyy erikoisjärjestelyihin kuten ohjelman, orkesterin, somistuksen ja
rakennelmien tms. hankintaan, tilaaja sitoutuu vastaamaan kaikista näistä toimenpiteistä
aiheutuneista kustannuksista.

3. Maksutavat ja -ehdot

Maksutapa tulee vahvistaa varauksen vahvistamisen yhteydessä.

Mahdolliset maksutavat ovat pankki- tai luottokortti, käteinen, ennakkolasku tai jälkilaskutus.
Tilaajaa voidaan laskuttaa jälkikäteen ainoastaan, jos tilaaja on VALO Hotel & Workin
laskutusasiakas Suomessa. VALO Operator Oy pidättää oikeuden tarkistaa luottotiedot
tarvittaessa. Emme laskuta ulkomaille emmekä laskuta yksityishenkilöitä.

Asiakas vastaa kaikista varauksista, joiden maksutavaksi on sovittu jälkilaskutus. Asiakkaan
edustajan on vaadittaessa todistettava, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita asiakkaan
laskuun.
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Laskun maksuehto on 14 päivää netto, ja viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.
Laskuun lisätään VALO Hotel & Work kulloinkin käyttämä laskutuslisä. Mikäli tilaisuuden
lasku jaetaan asiakkaan toivomalla tavalla, peritään kustakin erillisestä laskusta
laskutuslisä. Laskutusta varten tulee ilmoittaa laskutusosoite sekä viite. Mikäli laskutuksesta
ei ole sovittu myyjän/sopimuksen tekijän kanssa etukäteen, varaus tulee maksaa paikan
päällä käteisellä tai luottokortilla.

Useamman varauksen ns. koonti laskusta tulee sopia erikseen ja ennakkoon VALO
Operator Oy:n yhteyshenkilön kanssa. Kuukausittain laskutettavista palveluista tulee sopia
erikseen ja ennakkoon VALO Operator Oy:n yhteyshenkilön kanssa.

VALO Hotel & Work voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta.

Ryhmä- ja kokousvarausten ehtona on yhteislasku ellei toisin sovita.

Suorituksen viivästymisen johdosta lähetettävästä maksuhuomautuksesta peritään
muistutusmaksu. VALO Operator Oy:llä on oikeus periä viivästyneestä maksusuoritteesta
korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneen
saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

4. Varauksen takaus

Kaikki varaukset tulee taata luottokortilla* vahvistuksen yhteydessä. Takausta varten
tarvitaan luottokorttinumero, kortinhaltijan nimi sekä kortin viimeinen voimassaoloaika.
Vaihtoehtona luottokortti- tai yritystakaukselle VALO Hotel & Workilla on oikeus tarvittaessa
vaatia joko osittainen tai täydellinen ennakkomaksu varauksen takaamiseksi.
Ennakkomaksusta ja sen maksuaikataulusta sovitaan aina tilaajan kanssa etukäteen
kirjallisesti. Laskutusasiakkaat voivat taata varauksen vaihtoehtoisesti yrityksen nimeen

*VALO Hotel & Workilla on oikeus varmentaa luottokortti tarvittaessa sovitulle summalle.

5. Tilaajan vastuu

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja
vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokoukseen
osallistuvat henkilöt aiheuttavat kiinteistölle tai toimipisteen irtaimistolle. Tilaaja vastaa
toimipisteeseen tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu
noudattamaan toimipisteen henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden
käyttöä koskevissa asioissa. Vahingon sattuessa VALO Hotel & Work laskuttaa korjaus-,
siivous- tms. kulut tilaajalta.

6. Varauksen hallinta ja sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa sopimusta tai vuokraamiaan huoneita/tiloja
kolmannelle osapuolelle ilman VALO Hotel & Workin kirjallista suostumusta.
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7. Varausehdot

Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Varauskanavana toimii myös VALO Hotel &
Workin verkkosivuilla toimivat varausjärjestelmät kuten Online- ja lahjakorttivaraukset.
Ravintolan ryhmävaraukseksi katsotaan vähintään 10 henkilön varaus ja majoitusryhmäksi
vähintään 10 huoneen varaus, johon ryhmän varaaja toimittaa nimilistan.

7.1 Kiintiövaraus

Kiintiövarauksien osalta osallistujat varaavat huoneensa itse annettua varaustunnusta
käyttämällä sovitusti joko hotellin verkkosivuilta, puhelimitse tai sähköpostilla suoraan
hotellin myyntipalvelusta sovittuun päivämäärään mennessä.

Voimme tarjota kaksi vaihtoehtoista kiintiövarausta asiakkaillemme:
varmistettu huonekiintiö ja avoin huonekiintiö.

Varmistettu huonekiintiö
Hotelli varaa ryhmälle ennalta sovitun määrän hotellihuoneita ja takaa niiden saatavuuden
tarjotulla hinnalla sovittuun päivään saakka. Tähän päivään asti hotellihuoneita voi varata
annetulla varaustunnuksella. Varmistettua huonekiintiötä sitovat seuraavat ehdot:

1-15 huoneen majoituskiintiö
100% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 7 vrk aikaisemmin

16-30 huoneen majoituskiintiö
100% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 14 vrk aikaisemmin

31-50 huoneen majoituskiintiö
50% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 30 vrk aikaisemmin
100% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 14 vrk aikaisemmin

51-100 huoneen majoituskiintiö
25% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 45 vrk aikaisemmin
50% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 30 vrk aikaisemmin
100% varatuista huoneista vapautetaan yleiseen myyntiin 14 vrk aikaisemmin

Varmistettua huonekiintiötä sitovat normaalit ryhmäperuutusehtomme. Hotelli veloittaa
kiintiövarauksen järjestäjältä täyden hinnan koko varausajalta huoneista, joita ei peruta
peruutusehtojen puitteissa. Järjestäjä vastaa myös majoittujien tekemistä peruutuksista
siihen asti kunnes yksittäisen majoittujan vastuu astuu voimaan 3 vuorokautta ennen
majoituksen alkua. Tämän jälkeen yksittäinen matkustaja vastaa mahdollisesta
peruutuksesta/no showsta. Varaajan tulee varausta tehdessään antaa voimassa olevat
luottokorttitiedot.
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Avoin huonekiintiö
Huoneet ovat varattavissa varaustilanteen mukaan. Hotellilla on tarvittaessa oikeus
yksipuolisesti rajoittaa kiintiön saatavuutta. Avoimen huonekiintiön varauksia sitoo yleiset
varausehdot. Myöhäisen saapumisen vahvistamiseksi yksittäisen varaajan tulee varausta
tehdessään antaa voimassa olevat luottokorttitiedot.

7.2. Puoli- ja/tai täysihoitoateriat

Ennakkoon tilattuihin ruoka-, juoma- ja muihin palveluihin sovelletaan yleisiä toimitusehtoja.

8. Tilausvahvistus

Varaus ehtoineen astuu sitovasti voimaan kun asiakas vahvistaa varauksen joko suullisesti
tai kirjallisesti, ja VALO Hotel & Work vahvistaa varauksen kirjallisesti. Yksityiskohdat
pyydämme ilmoittamaan seuraavien määräaikojen puitteissa, ellei toisin mainita:

● 7 vrk (1-15 huone vrk / osallistujaa)
● 14 vrk (16-50 huone vrk /  osallistujaa)
● 21 vrk (51-200 huone vrk /  osallistujaa) ennen saapumista

Ravintolavaraus / muu ruokailu
- tilaisuuden aikataulu
- erityisruokavaliot
- osallistujamäärä
- maksutiedot
- muut yksityiskohdat

Kokous ja tapahtumat
- tilaisuuden aikataulu, ateria-ajat
- kokoustarjoilut
- erityisruokavaliot
- osallistujamäärä
- kokoustilojen pöytämuoto
- tilan tekniikka tarve
- maksutiedot
- muut yksityiskohdat

Majoitus
- lopullinen nimilista (sukunimi, etunimi, tittelit, huonetyyppi ja huonejako)
- saapumis- ja lähtöajat
- matkanjohtajan nimi ja yhteystiedot
- maksutiedot ja laskun jako
- VIP-asiakkaat ja erityistoiveet
- mahdolliset huonetoimitukset
- kuljetukset ja ryhmän ohjelma/aikataulu
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9. Peruutus- ja muutosehdot

Peruutukset ja muutokset voidaan tehdä kuluitta varauksen alkuperäisestä vahvistetusta
huonevuorokausi- tai osallistujamäärästä seuraavien määräaikojen puitteissa:

1-15
osallistujaa /
huone vrk

16-30
osallistujaa /
huone vrk

31-60
osallistujaa /
huone vrk

61-100
osallistujaa /
huone vrk

101-200
osallistujaa /
huone vrk

201-300
osallistujaa /
huone vrk

100 % 7 vrk 14 vrk 30 vrk 60 vrk 90 vrk 120 vrk

50 % 5 vrk 7 vrk 21 vrk 30 vrk 60 vrk 90 vrk

25 % 3 vrk 3 vrk 14 vrk 21 vrk 30 vrk 60 vrk

10 % - - 7 vrk 14 vrk 21 vrk 30 vrk

Osallistuja = kokous-,  majoitus- ja/tai ravintolavaraukseen osallistuva henkilö

Huonevuorokausi = majoitusvarauksen huonevuorokausimäärä

Yli 300 osallistujan/huonevuorokauden varauksissa peruutusehdot neuvotellaan erikseen.

Myöhemmin tehdyistä muutoksista meillä on oikeus tarkistaa tilaisuuden hinta, periä
erillinen tilavuokra, vaihtaa varattu tila toiseen sekä neuvotella muut tilaisuuden
yksityiskohdat uudelleen. Mikäli vahvistettuun osallistuja- tai huonemäärään tulee
muutoksia, niistä tulee ilmoittaa viipymättä. Lisävarauksia voi tehdä varaustilanteesta
riippuen.

Pelkkien tilavauksien osalta pidätämme oikeuden sopia peruutusehdoista tapauskohtaisesti.

Tilaisuuden siirrosta sovitaan aina erikseen. Tilaisuuden siirtyessä mahdollisista kuluista
neuvotellaan erikseen. Siirtyneen tilaisuuden osalta noudatetaan aina tilaisuuden
alkuperäisiä peruutus- ja muutosehtoja.

9.1. Studiovaraus

Podcast-studion varauksen voi perua kuluitta 3 vrk ennen tilaisuutta. Muiden
studiopalveluiden toimitusehdoista sovitaan aina erikseen. Muihin tilaisuuteen liittyviin
palveluihin sovelletaan yleisiä toimitusehtoja.
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