
LHOTELS-HOTELLIEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

1. SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT
Näitä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden varaamaan majoitukseen , mikäli ei ole tehty erillistä sopimusta ja

mikäli varattavan tuotteen hinnoitteluehdoissa ei ole muuta ilmoitettu .

Hotellilla on oikeus soveltaa näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja .

2. VARAUKSET JA VAHVISTUKSET
Varaukseen on lisättävä varaajan nimi , yhteystiedot (sähköpostiosoite tai puhelinnumero). 

Mikäli varaaja ei itse majoitu hotellissa , on lisättävä saapujan nimi ja muut mahdolliset varaukseen liittyvät tiedot .

Yksityisyyskäytännöstämme saat lisätietoa näiden tietojen säilytyksestä ja käytöstä . 

Mikäli hotelli ei ole varannut takausmaksua lisäpalveluiden käytöstä maksukortilta , hotellilla on oikeus pyytää sitä

hotelliin saavuttaessa .

Hotellivaraus on sitova , mikäli se on vahvistettu kirjallisesti sähköpostitse ja mikäli olet saanut sitä vastaavan

varausnumeron .

Alle 18-vuotiaita henkilöitä majoitetaan hotelliin vain , mikäli hotellissa yöpyy saman majoitusajanjakson aikana

aikuinen saattaja . 

3. HOTELLIIN SAAPUMINEN
Vieras saa hotellihuoneen käyttöönsä saapumispäivänä alkaen klo 15 , ellei muuta ole ilmoitettu . Mahdollisuuksien

mukaan saatavilla on varhainen rekisteröinti lisämaksusta , 10 €/tunti .

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas on velvollinen esittämään vastaanottovirkailijalle/asiakaspalvelutyöntekijälle

seuraavat tiedot :

a. varausvahvistuksen tai varausnumeron

b.henkilötodistuksen (jonka täytyy vastata varauksessa olevan hotelliin majoittuvan henkilön nimeä ja

maksuvälineellä olevaa nimeä).

c. Mikäli varaus on tehty muun henkilön nimellä , hotelliin etukäteen toimitetun hotelliin majoittuvan henkilön

nimen ja maksutavan on oltava ilmoituksen mukainen .

Asiakas on velvollinen esittämään vastaanottovirkailijalle luottokorttitietonsa minibaari- ja lisäpalvelutakuuta

varten . Mikäli luottokortti puuttuu , vastaanottovirkailijalla on oikeus pyytää talletussummana 50 euroa yötä kohti

käteisellä . Mikäli vierailija kieltäytyy antamasta käteistalletusta , hotellilla on oikeus peruuttaa hänen varauksensa . 

Asiakas on velvollinen maksamaan majoituksesta sekä tilatuista lisäpalveluista ennen hotellihuoneen saamista .

Tarvittaessa varaukseen tai rekisteröintiin käytetyltä maksukortilta peritään maksu vierailun aikana syntyneistä

kuluista . 

Mikäli hotellihuoneessa majoittumista jatketaan , vierailija on velvollinen maksamaan välittömästi lisäöistä ennen

uusien avainkorttien luovuttamista . 

4. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA HOTELLIIN SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Luottokortilla varatun hotellihuoneen varaus on voimassa varaukseen merkittynä saapumispäivänä klo 18 .00

saakka , mikäli varauksen yhteydessä ei ole muuta sovittu . Siinä tapauksessa hotelli pitää varauksen voimassa klo

12 .00 saakka seuraavana päivänä . Mikäli vieras jättää saapumatta hotelliin , hotellilla on oikeus pidättää vieraan

takuuta varten toimittamalta luottokortilta ensimmäisen yön majoituksen hinta .

Mikäli myöhäistä saapumista ei ole vahvistettu luottokortilla , eikä asiakasta pystytä tavoittamaan hänen

toimittamiensa yhteystietojen perusteella , hotellilla on oikeus peruuttaa varaus ja myydä huone toiselle vieraalle

klo 18 .00 jälkeen .

Mikäli varausehtoja rikotaan , varaus voidaan peruuttaa veloituksetta , ja mahdolliset etumaksut voidaan hyvittää ,

mikäli peruutuksen syynä on oma tai läheisen vakava sairaus tai onnettomuus , kuolemantapaus tai muu

odottamaton ja vakava tapahtuma .

5. HOTELLISTA POISTUMINEN
Hotellihuone on luovutettava poistumispäivänä viimeistään klo 12 .00 , mikäli muuta ei ole sovittu . Hotellihuoneen

luovuttaminen tapahtuu hotellin vastaanotossa , jossa vahvistetaan , että asiakas on maksanut kaikki mahdolliset

laskut , joita lisäpalveluista voi syntyä . Saatavuuden mukaan huoneesta voidaan poistua myöhemmin lisämaksusta ,

10 €/tunti . Hotellilla on oikeus periä ylimääräinen tuntimaksu hinnaston mukaan , mikäli asiakas ei ole luovuttanut

huonetta 30 minuutin kuluessa määräajasta eikä ole ilmoittanut siitä vastaanottovirkailijalle .



6. POISTUMINEN ENNEN SOVITTUA POISTUMISPÄIVÄMÄÄRÄÄ
Aikaisemmasta poistumisesta on ilmoitettava hotellille viimeistään poistumista edeltävänä päivänä ennen klo

18 .00 . Mikäli poistumisesta ilmoitetaan hotellin vastaanottoon klo 18 .00 jälkeen , hotellilla on oikeus vaatia

käyttämättä jääneestä ajasta varauksessa sovittu hinta . 

7. ASIAKKAAN KÄYTÖS MAJOITUSYRITYKSESSÄ
Hotellissa noudatetaan hyviä käytäntöjä ja järjestyssääntöjä , joihin voi tutustua hotellin vastaanotossa . 

Hotellissa ovat voimassa kaikki yleistä järjestystä , rauhallisuutta ja roskaamisen välttämistä koskevat vaatimukset ,

ja alkaen klo 23 .00 on yörauha klo 06 .00 saakka . Hotellin henkilöstöllä on oikeus pyytää vieraita poistumaan

hotellista ja sen alueelta yörauhan rikkomisen (muiden ihmisten häiritseminen melua tai valoa tuottavilla ,

mekaanisilla tai elektronisilla yms . välineillä) tai sopimattoman käytöksen vuoksi ja kutsua tarvittaessa paikalle

vartija tai poliisi . Vieraan on poistuessaan maksettava varatusta majoituksesta ja tilatuista lisäpalveluista . Yörauhaa

rikottaessa hotellilla on oikeus periä syntyneiden vahinkojen hyvittämiseksi 200 euron sakko jokaisesta

rikkomuksesta niiden vakavuusasteen mukaan . 

Hotellihenkilöstöllä on oikeus tarkistaa hotellissa liikkuvien henkilöiden avainkortit ja kieltäytyä päästämästä klo

23 .00 jälkeen hotellihuoneisiin henkilöitä , joilta puuttuu avainkortti tai jotka eivät ole rekisteröityneet hotelliin .

Näin ollen klo 23 .00 alkaen hotellissa voivat oleskella vain hotellin vastaanottoon rekisteröityneet vieraat .

8. HOTELLIN VASTUU OMAISUUDESTASI
Hotellihuoneessa on kassakaappi arvoesineiden säilytykseen . Hotelli ei vastaa hotellihuoneen kassakaapissa

olevasta omaisuudesta , sillä henkilöstö ei ole tietoinen asiakkaan kassakaapissa säilyttämistä esineistä . Hotelli ei

myöskään ole vastuussa säilyttämiensä matkatavaroiden sisältämistä esineistä tai niiden sisällöstä . Hotellin

sisäpihalla olevaa pysäköintialuetta voivat käyttää vain hotellissa majoittuvat asiakkaat tai heidän vieraansa

hotellissa majoittumisen aikana lisämaksusta (20 €/vuorokausi , sähköautojen lataaminen lisämaksusta 10

€/vuorokausi). 

Hotelli pidättää itsellään oikeuden siirtää muiden henkilöiden autoja tai autoja , jotka ovat vaaraksi ihmisille ,

omaisuudelle tai ympäristölle . Pysäköintialue on varustettu valvontakameroilla , mutta hotelli ei vastaa

pysäköintialueelle jätetyistä autoista tai niiden sisällöstä .

9. ASIAKKAAN VASTUU SYNTYNEISTÄ VAHINGOISTA
Asiakas vastaa tahallisista (esimerkiksi hotellihuoneessa tupakoimisen , alkoholin tai huumaavien aineiden

nauttimisen seurauksena syntyneistä) vahingoista tai huolimattomuusvahingoista , jotka he itse tai heidän

vieraansa aiheuttavat hotellihuoneelle tai hotellin muille tiloille , niiden sisustukselle tai laitteille sekä hotellin

muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen . Hotellilla on oikeus pidättää hotellille ja hotellihuoneelle syntyneistä

vahingoista johtuvien uusien hankintojen kustannukset tai muiden kulujen kattamiseen liittyvät kustannukset

hinnaston mukaan . 

10. PALVELUTARJONNAN KESKEYTTÄMINEN
Asiakasryhmän tai tietyn asiakkaan varaukset voidaan estää tai niistä voidaan kieltäytyä , mikäli asiakas ei noudata

varausehtoja ja mikäli palveluntarjoajalla on aihetta epäillä , että hotellipalveluita varataan lainvastaista toimintaa

varten tai tavalla , joka saattaa aiheuttaa vahinkoa LHOTELS-hotelleille tai kolmansille henkilöille .

 

11. TUPAKOINTI HOTELLISSA
L ’Embitu- ja L ’Ermitage-hotelleissa tupakointi on sallittua vain hotellissa siihen varatuilla alueilla . Asiakas on

velvollinen maksamaan sakon tupakoinnista muulla kuin tupakointiin varatulla alueella . Tupakointisakko on 100

euroa . Mikäli tupakointiin kielletyillä alueilla liittyy pelastuspalvelun kutsuminen , sakkoon lisätään 100 euroa .

12. LEMMIKKIELÄIMET HOTELLISSA
Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja L ’Embitu- ja L ’Ermitage-hotelleissa . Hotellilla on oikeus määrätä 100 euron

sakko ja peruuttaa huonevaraus , mikäli vieras tuo hotelliin lemmikkieläimen .


