Chillday Saunatilan vuokrausehdot

1.VARAAMINEN & MAKSUEHDOT

Tilojen varaus onnistuu Phorest online varauskalenterin kautta tai sähköpostilla
info@chillday.fitai puhelimitse 040-7010261.
Lisäpalveluiden tilaaminen onnistuu sähköpostitse info@chillday.fi
Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen.
Mahdollisista varaukseen sisältämättömistä lisätunneista on sovittava etukäteen ennen
varauksen alkua info@chillday.fi. Mikäli näin ei toimita, joudumme veloittamaan
lisämaksun.
Tilojen on oltava tyhjät varausajan päättyessä.
Sauna- tai kokoustilojen varaajan on oltava vähintään 25-vuotias.
Tila ja lisäpalvelut tulee maksaa ennakkoon. Varaus vahvistuu vasta, kun vuokralainen on
maksanut vuokran kokonaisuudessa.
Voit maksaa paikanpäällä Beauty Clinicin kassalla. Mash laskulla , pankki tai luottokortilla.
Tai tilisiirtona Chill Day Oy tillle, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tilaisuutta.
2. OVIEN AVAUS

Tilan avain on noudettavissa ennen tilaisuuden alkua Chill Day Beauty Clinicin kassalta Voit
noutaa avaimen arkisin sovittuna ajankohtana.
Avain kuitataan tiskillä vastaaotetuksi, samalla vastuuhenkilö hyväksyy vuokrausehdot
allekirjoittamalla. Varaa henkilötodistus mukaasi (passi tai ajokortti), sillä henkilökunta
varmistaa henkilöllisyytesi. Avaimen voi noutaa vain varauksen tehnyt ja varauksen
vastuuhenkilö.
Kun poistut varauksen jälkeen tilasta, jätä avain naulakkoon näkyvään paikkaan. Siivooja
ottaa avaimen talteen varauksen jälkeen.
Kadonneesta avaimesta perimme uuden avaimen ja lukon hinnan.
3. PERUUTUSEHDOT

Ylivoimaisesta esteestä (force majoure) johtuen Chill Day Oy voi perua saunatilan varauksen
ennen varauksen alkua.
Tässä tilanteessa ennakkoon maksettu vuokra ja mahdollisten lisäpalvelujen hinta palautetaan
kokonaisuudessaan asiakkaalle mutta Chill Day Oy ei ole muuten korvausvelvollinen.

Asiakkaan tekemä varaus on aina sitova.
Asiakkaalla on oikeus seuraavien peruutus- ja varausehtojen puitteissa peruuttaa kokous- ja
saunatilan vuokran kirjallisesti osoitteeseen: info@chillday.fi. Vahvistetun varauksen
perumisesta laskutamme:
•
•
•
•

30 vuorokautta ennen tilaisuutta peruutus veloituksetta
50% vuokra hinnasta jos peruutus tehdään 14 - 29 vrk sisällä ennen tilaisuutta
75% vuokra hinnasta jos peruutus tehdään 7 - 14 vrk sisällä ennen tilaisuutta
Täyden tilavuokran jos peruutus tehdään 7 vrk sisällä ennen tilaisuutta

4. VAHINGONTEKO

Vuokraamme tilat aina siivottuina sekä niin, että tiloissa olevat varusteet ja laitteet ovat ehjiä
ja toimintakuntoisia.
Mikäli jokin asia tai esine ei vastuuhenkilön mielestä ole kunnossa, tulee vastuuhenkilön
ilmoittaa siitä välittömästi asiakaspalveluumme info@chillday.fi ennen tilaisuuden alkua.
Saunatilojen vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokranantajalle ja/tai kiinteistön omistajalle
tai niiden omaisuudelle vuokratilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on
myös vastuussa vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jos vahinko on seurausta
vuokralaisen huolimattomasta toiminnasta vuokrauksen aikana (esimerkiksi
vesihana/suihku/Sauna tai vedenkeitin on jäänyt päälle yms.). Vahingonkorvausvastuu kattaa
materiaali- ja korjaustyökustannukset. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot
laskutetaan vuokralaiselta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä viimeistään heti
vuokrapäivää seuraavana arkipäivänä saunatiloissa mahdollisesti tapahtuneista
vahingoista
5. SIIVOUSVASTUU

Sauna- tai kokoustilojen vastuuhenkilö vastaa, että vuokrattujen tilojen tulee olla siistissä,
asiallisessa sekä normaalissa käyttökunnossa tilaisuuden jälkeen. Vuokraan sisältyy
saunatilojen normaali yleissiivous
Vuokralaisen vastuulla on tilaisuuden aikana huolehtia siitä, että tiloissa toimitaan asiallisesti
ja asiaan kuuluvalla tavalla sekä tilasta pidetään huolta:
– roskat roska-astioihin
– pullot pullonpalautusasioihin
– pyyhkeiden vieminen niille tarkoitettuihin koreihin.
– kalusteiden takaisinjärjestäminen paikoilleen
– elektronisten laitteiden sulkeminen
– saunan lämmön sulkeminen
– ovien lukitseminen ja valojen sammuttaminen tiloista poistuessa

Huomioithan, että yleissiivous ei sisällä koskaan erikoissiivousta. Erikoissiivouksen piiriin
lukeutuu esimerkiksi oksennussiivoukset, ylimääräiset allassiivoukset, eritesiivoukset,
vahingontekoihin liittyvät siivoukset, roskaamisesta tai rikkoontuneista pulloista aiheutuvat
lisäsiivoukset (esim. rikkinäiset pullot tai lasit lattioilla) yms. Mikäli erikoissiivoukselle on
tarvetta, laskuttaa Chill Day Oy vastuuhenkilöä tehdyn työn mukaisesti.
On tärkeää, ettei pyyhkeitä jätetä lojumaan altaalle, sillä sitä aiheutuu aina ylimääräinen
altaanpuhdistus. Sama koskee mahdollista roskaamista sekä eritteiden esiintymistä altaissa.
Huomioithan, että mahdollisista lisätoimista seuraa aina lisälasku, mikäli esim.
siivouspalvelun tai vartiointiliikkeen palveluita joudutaan käyttämään erikseen varauksen
aikana.

6. LÖYTÖTAVARAT

Kadonneita ja tilaan unohdettuja tavaroita voi tiedustella seuraavana arkipäivänä
info@chillday.fi
7. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Saunatiloissa saa yhtäaikaisesti oleskella korkeintaan 30 henkilöä kerrallaan.
Vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokrakohteessa omasta ja vieraidensa toiminnasta ja sen
mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä ja henkilö- sekä esinevahingoista.
Omien alkoholijuomien nauttiminen ja tarjoilu voimassa olevien lakien mukaisesti täysiikäisille henkilöille saunatiloissa on sallittua, mutta alkoholijuomien myynti ja välittäminen
tms. vastikkeellinen tarjoaminen on kiellettyä.
Vuokranantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. vartiointiliikkeellä) on oikeus
tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus saunatiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan
häiriötä ulkopuolisille, vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään
olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen,
mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokralaisesta johtuvasta syystä.
Allasastolla liikkuessa on syytä olla varovainen – märkä laattalattia on aina liukas!
Tilassa olevaa takkaa, ei saa käyttää varauksen aikana.
Tupakointi sisätiloissa sekä sisäpihalla on aina ehdottomasti kielletty!
Tupakointi sallittu ainoastaan saunatilan ulko-oven edustalla olevalla ulkoterassilla.
Ulkoterassilla ei saa käyttäytyä naapurissa olevia asuinrakennuksia häiritsevästi ja sisäpihalla
oleskelua tulee välttää siitä asukkaille aiheutuvan metelin takia.
Tupakantumpit jätetään niille kuuluviin tuhkakuppeihin eikä niitä heitetä piha-alueisiin
maahan. Väärinkäytöksestä tai lisäsiivouksesta tulee aina lisälasku.

Tiloista tulee poistua pääovesta viimeistän varausajan loputtua häiriötä ja meteliä
aiheuttamatta.
Poistuttaessa huomioitava seuraavat asiat.
•
•
•

Porealtaiden kannet ovat suljettu.
Sauna sammutettuna.
Valot ja TV sammutettuna.

Saunatila ja Beauty Clinic varustettu Verisuren hälyytysjärjestelmällä, Saunatilan ollessa
vuokrattuna Beauty Clincinkin puolen järjetelmä on aktiivinen ja käytävän perällä olleva
varauloskätävän oven avaaminen aiheuttaa hälyytyksen!!
Saunatilan hälyytykset aktivoituvat automaattisesti vuokrausajan päätyttyä.

8. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä viimeistään tilaisuutta seuraavana arkipäivänä Chill
Day Oy:lle sähköpostitse. info@chillday.fi
Chill Day Oy ei vastaa tilaajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen
liikenteen pysähtymisen, tulipalon, sähkökatkoksen tai muun sellaisen Chill Day:stä
riippumattoman syyn takia (force majeure).
Chill Day Oy ei vastaa tilaajalle sellaisesta vahingosta, joka koskee palvelua, jonka tilaaja on
tilannut vuokratiloihin itse ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
Chill Day Oy ei vastaa tilaisuutta edeltävän edellisen asiakkaan aiheuttamasta vahingosta
tupakansavu, uima-allasvahingot yms.) tai tilaisuuden peruuntumisesta, joka johtuu edellisen
asiakkaan aiheuttamasta vahingosta.

Porissa

__/__20__

Vuokrauksen vastuuhenkilö
__________________________
Nimen selvennys

Kiitos käynnistä, toivottavasti viihdyitte tiloissamme ja saamme teidät vieraaksi jatkossakin!

