
SEINÄJOEN LEIRINTÄALUEEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 

1. Varaus ja vahvistus  

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, puhelinnumeronsa, 

saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se 

on vahvistettu suullisesti tai sähköpostitse.  

2. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen  

Huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 14.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 

mennessä. Kesäaikaan sisäänkirjautuminen tapahtuu Seinäjoen leirintäalueen vastaanotossa ja 

talvikaudella (1.9-30.5 välisenä aikana) Törnävän Pallo-Kioskilla osoitteessa Törnäväntie 21a, 60200 

Seinäjoki. Huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 19.00 saakka. Jos asiakas saapuu 

majoitusliikkeeseen tätä myöhemmin, hänen on ilmoitettava siitä majoitusliikkeelle varauksen 

peruuntumisen uhalla.  

3. Peruutus ja saapumatta jääminen  

Asiakas voi peruuttaa enintään kaksi vuorokautta kestävän huonevarauksen kustannuksitta viimeistään klo 

19.00 varausta edeltävänä päivänä puhelimitse tai sähköpostilla.  Jos asiakas jää saapumatta ilman 

ilmoitusta, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä yhden vuorokauden hinta, ellei huonetta saada 

myytyä edelleen.  

Useampaa kuin kahta yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa kustannuksitta 14 vuorokautta ennen 

varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50 % varauksen arvosta 

siltä ajalta, kun huonetta ei ole saatu myytyä edelleen.  

4. Maksut ja loppusiivous 

Asiakas maksaa huoneen majoitusliikkeeseen saapumisen yhteydessä. Mökkien loppusiivous sisältyy 

vuokraan, asiakkaan tulee kuitenkin tyhjentää jääkaappi, viedä roskat jätepisteeseen ja viedä mukanaan 

kaikki mökkiin tuomansa tavarat. Jos mökissä on käytössä vuokralakanat, ne voi jättää sängyn päälle. Jos 

mökki on asiakkaan jäljiltä ylimääräisen siivouksen tai tyhjäyksen tarpeessa tai mökissä on tupakoitu, 

veloitamme siitä erikseen loppusiivousmaksun 40€ (Mökki 55 80€). 

5. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä  

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut 

majoitusliikkeen järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi 

poistaa majoitusliikkeestä. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan 

vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa, jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä 

aiheuttavat huoneelle tai majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä 

majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.  Vastuu vahingoista määräytyy yleisten 

vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.   

Seinäjoen leirintäalue, 050 4409008,  

leirinta@sjk-juniorit.fi, www.seinajoenleirintaalue.fi, y-tunnus 0198559-3 
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