
CAPREOLUS OY VUOKRAUSEHDOT

Kovelipolku 5A
00430 Helsinki

Capreolus Oy noudattaa mökkien vuokraamisessa ja varauksen perumisessa 
seuraavia ehtoja:

Varaus
Varauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Varauksen yhteydessä 
tulee ilmoittaa varaajan yhteystiedot. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.
Varaus astuu voimaan kun vähintään 30 % vuokran summasta on suoritettu.
Ellei asiasta ole sovittu muuta käytäntöä, ennakkomaksun saavuttua 
vuokraajalle lähetetään varausvahvistus ja lasku loppuerää varten. 

Peruutukset
Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti. 

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan 
ennakkovarausmaksu vähennettynä 100 € peruutusmaksulla

Myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan 
koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on 
tullut. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan 
osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se 
myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. 

Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa 
sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan 
rahansa takaisin lukuun ottamatta peruutusmaksua. Peruutus on tehtävä 
välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava luotettava selvitys 14 
vuorokauden kuluessa peruutuksesta. 
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, voi Capreolus Oy perua varauksen. 
Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. 
Capreolus Oy ei vastaa loman peruuntumisesta asiakkaalle mahdollisesti 
aiheutuneista muista kuluista.

Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Capreolus Oy:llä 
oikeus perua varaus. 



Oleskelu kohteessa
Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12. 
Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyhkeet sekä vastaa 
lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä, ellei toisin ole 
sovittu. Mikäli siivousta ei ole suoritettu asianmukaisesti, on huolitsijalla 
oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena.
Tupakointi mökin sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. 

Vahingot
Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille tai sen irtaimistolle 
aiheuttamansa vahingot. 

Henkilömäärä
Esitteissä suositeltu henkilömäärä. Yrityksellä on oikeus periä ylimääräinen 
maksu lisähenkilöistä (80 €/ viikko). 
Lemmikkieläimistä on sovittava erikseen. 

Valitukset
Kaikki mökin varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on 
osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan 
vuokraajalle. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Capreolus Oy 
kotipaikkakunnan alioikeudessa. 

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Olen lukenut oheiset ehdot ja hyväksyn ne:

Paikka /päiväys

_________________________________________

Allekirjoitus

_________________________________________


