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Vaasan seudun Matkailu Oy 

Erkki Laakso 

erkki.laako@visitvaasa.fi 

 

Kiitämme tarjouspyynnöstänne johon liittyen tarjoamme teille seuraavaa:    

Hotelli             GreenStar Vaasa 

  Myllykatu 17 

   65100 Vaasa 

  +358 10 423 9393 

  vaasa@greenstar.fi 

Ajankohta 6. - 8.3.2020  

Huonemäärä 30  hotellihuonetta 

Huonehinta 69Eur / huone / 1-3 henkilöä / vrk 

Aamupala 9Eur / hlö, 4,50Eur / 4-13-vuotias, alle 4-vuotiaat veloituksetta 

Hinta majoitus ja aamiainen (aikuiset) 

  78Eur/yhden hengen huone/vrk 

  87Eur/kahden hengen huone/vrk 

  96Eur/kolmen hengen huone/vrk 
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Varaukset suoraan hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse 7.2.2020 mennessä jolloin kiintiö pur-

kaantuu ja vapaana olevat huoneet vapautetaan muuhun myyntiin. 

Hinnat ovat nettohintoja ja sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. GreenStar Hotels Oy pi-

dättää oikeuden hinnanmuutoksiin mikäli arvonlisäverokanta muuttuu. 

Vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella sisäänkirjaantuminen onnistuu eteisessä sijaitsevalla 
check-in automaatilla. Sisäänkirjaantumiseen automaatilla tarvitset pin-koodin sekä varausnu-
meron, jotka löytyvät varausvahvistuksesta. 
 
 
Peruutusehdot		

Varaajalla	on	oikeus	peruuttaa	ryhmävarauksensa	seuraavien	peruutusehtojen	mukaisesti:	

  
Majoitus-
vuorokausien tai 
tilaisuuden 
henkilömäärä	

Veloitukseton 
peruutus	

 Veloitus peruutettujen palveluiden  
arvosta peruutuksen tapahtuessa 
alla mainittuina aikoina 	

  25 %	 50 %	 75%	 100 %	  

5 - 10	 14 vrk	  7 - 5  
vrk	

4 - 2 
vrk	

1 - 0  
vrk	

ennen varauksen alkua	

11 - 20	 21 vrk	 20 -14  
vrk	

13 – 7 
 vrk	

6 – 2 
vrk	

1 - 0  
vrk	

ennen varauksen alkua	

21 - 49	 30 vrk	 29 - 20  
vrk	

19 - 14 
vrk	

13 – 6 
vrk	

5 - 0  
vrk	

ennen varauksen alkua	

50 - 110	 60 vrk	 59 - 45  
vrk	

44 - 31 
vrk	

30 – 6 
vrk	

5 - 0  
vrk	

ennen varauksen alkua	

111 - 200	 120 vrk	 119 – 
60 
vrk	

59 – 31 
vrk	

30 – 6 
vrk	

5 – 0 
vrk	

ennen varauksen alkua	

Yli 200	 180 vrk	 179 – 
60 
vrk	

59 – 31 
vrk	

30 – 8 
vrk	

7 – 0 
vrk	

ennen varauksen alkua	
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Maksuehdot		

Maksutapoina	käyvät	käteinen,	luottokortti	tai	laskutus.	Laskutus	edellyttää	voimassa	olevaa	las-
kutussopimusta.	Laskutettaessa	maksuaika	on	14	vrk,	laskutuslisä	5e/lasku	ja	viivästyskorko	on	7	
%.		

Tai	

100%	ennakkomaksu	2	vk	ennen	tapahtumaa.	

	

Mikäli joudumme käyttämään perintätoimistoa maksujen perimisessä, veloitetaan perintäkulut 
varaajalta. 
 
 
Nimilista 
 
Varaaja toimittaa nimilistan ja huonejaon ryhmistä suoraan hotelliin 2 viikkoa ennen tulopäivää. 
 
Force majeure 
 
Lakot, tulipalot tai muut GreenStar Hotels Oy:stä riippumattomat, tavallisuudesta poikkeavat 
olosuhteet oikeuttavat GreenStar Hotels Oy:n peruuttamaan sopimusehdot ilman ennakkoilmoi-
tusta tai korvausvelvollisuutta. Sama koskee myös varaajaa. 
	

Toivomme tarjouksemme vastaavan odotuksianne ja johtavan varaukseen. 

 

Ystävällisin terveisin  

 

GreenStar Hotels Oy 

Susanna Iljin 

Puh. +358 50 471 1517 

susanna.iljin@greenstar.fi	


