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Bokning och Bokningsbekräftelsen
Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att
innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.
För att boka/ingå avtal med Idre Fjäll 800C måste Du vara 21 år. Vid boende i grupp skall
minst två personer vara fyllda 21 år, om ingen högre åldergräns anges på bokningsbekräftelsen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få
tillträde till boendet.
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls.
Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Du ansvarar för att de uppgifter du
lämnar i samband med bokning är korrekta.
Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. I logipriset för självhushåll t.ex.
stugor, lägenheter, vandrarhem ingår inte städning, sänglinne, handdukar,
barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. om inte annat anges på bekräftelsen.
Bindande bokning
Bokningen är bindande när Idre Fjäll 800C bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid
betalat överenskommen anmälningsavgift eller hela summan för bokningen.
Betalning ska alltid vara fullgjord innan ankomst. Bokningsavgift om 1000kr alternativt full
lekvid skall vara erlagd senast 5 dagar efter bokning till konto eller Swish enligt
bokningsbekräftelsen.
Om ej full likvid erlagts vid bokning skall denna vara erlagd senast 40 dagar före ankomst
till Idre Fjäll 800C. Automatisk avbokning tillämpas om slut likvid ej är erlagd senast 35
dagar före ankomst till Idre Fjäll 800C.
Avbokning 40 dagar innan och senare debiteras till 100%, avbokning tidigare utgår
avbokningsavgift med 1000 kr av erlagd bokningsavgift.
Hyresrätten till Idre Fjäll 800C gäller endast den period som anges i bokningsbekräftelsen.

Ansvar
Du måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa,
boende och i övrigt. Du är skyldig att visa hänsyn och uppträda på ett sådant sätt att andra
inte störs eller egendom skadas.
Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen
(fritidsändamål) och inte låta fler personer övernatta i det eller på tomten ställa upp tält,
husvagn etc.
Du måste städa ordentligt före hemresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas
kommer Idre Fjäll 800C att debitera en avgift för att hantera omkostnader för städning.
Du ansvarar själv för alla skador, som Du eller någon annan i ditt sällskap vållar under
vistelsen.
Som hyrestagare ansvarar DU för att lägenhetens skick bibehålls och att rapportera
eventuella skador på, i och utanför lägenheten. Eventuella skador som ej kan anses som
normalt slitage är DU som hyresgäst ansvarig för och kommer debiteras för att åtgärda.
Vid eventuell misskötsel och ordningsstörning äger uthyraren rätten att annullera avtalet
och avhysa hyrestagaren från Idre Fjäll 800C omedelbart. En avhysning ger inte
hyrestagaren rätt till någon återbetalning.
Nycklar och Jourservice.
Nycklar till lägenheten hämtas och lämnats i Idre by hos AB Idrearne som även är service
jour vid eventuella fel och andra frågor.
IDRE ARNE AB
Byvägen 32
790 71 Idre
0253-20000
070-5583985

Fel och Reklamation
Ev klagomål reklameras i första hand direkt till Uthyraren/Leverantören. Reklamation skall
ske omgående. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden/arrangemanget och
därmed ej givit Uthyraren/Leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, har din rätt
att påtala felet gått förlorad.

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse i Idre Fjäll 800C
Väl mött
Douglas & Mira Wedenberg
Idre Fjäll 800C
0735192035

