
VARAUSEHDOT  
Nämä varausehdot koskevat Y-pirtin mökin varaamista ja varattujen palveluiden peruuttamista. Y-Pirttiä 
vuokraa Peräseinäjoen Yrittäjät ry, josta jäljempänä puhutaan Y-Pirtin vuokraajana.  
VARAAMINEN JA MAKSAMINEN  
Majoitusvarauksen voi tehdä vain PERÄSEINÄJOEN YRITTÄJÄT ry:n jäsen. Nimitietojen lisäksi varaajan tulee 
ilmoittaa osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä yrittäjien jäsennumero tai yritys. Kun varaus on tehty, 
asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausvahvistus, jossa on majoituskohteen tiedot ja ohjeet avaimen 
noutamiseksi. Varaus on maksettava vahvistuksen jälkeen 14vrk ennen varauksen alkamista, tai jos varaus 
on 14vrk sisällä niin välittömästi vahvistuksen jälkeen.  
Hinnasto: https://pjoenyrittajat.fi/y-pirtti/ Peräseinäjoen Yrittäjät ry, Tili No: FI93 5338 0220 0597 62 
VIESTIKENTTÄÄN: Varaus PVM Sama asiakas voi varata peräkkäisiä viikkoja korkeintaan 2 viikkoa kerralla. 
 
VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN  
Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen aiottua saapumista. Jos peruutus tehdään myöhemmin, 
täytyy sen olla hyvin perusteltu esim. lääkärintodistus. Muussa tapauksessa peruutusmaksu on 50 euroa. 
Mikäli asiakas haluaa muuttaa majoitusvarausta, on otettava yhteyttä  
puhelimitse Wilponen Jaana 040 8257890  tai sähköpostitse ypirtti@gmail.com 
 
Y-PIRTIN VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS  
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Y-pirtin vuokraaja voi perua majoitusvarauksen. 
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada jo mahdollisesti maksamansa majoitusvuokra takaisin. Asiakkaan tulee 
kuitenkin esittää vahvat perustelut.  
OLESKELU MÖKILLÄ  
Ilmoita Wilposen Jaanalle 040 8257890 mökille saapumisestasi 2 päivää ennen lomaasi, jolloin saat samalla 
avainlokeron koodin.  
 
Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä:  

-tulopäivästä klo 14:00  
-lähtöpäivään: ma-pe klo:13.00, la-su 18:00  

 
Mökin varustukseen kuuluvat: jätesäkit, sähkö sekä polttopuut takkaan, grillimökkiin ja pihasaunaan. 
Kaasugrilli kaasuineen. (Polttopuita ei ole tarkoitettu esim. paikalle tuodun kylpytynnyrin lämmitykseen.)  
Mökin Varustukseen EI Kuulu: Lakanat, pussilakanat, tyynyliinat, pyyheliinat, WC ja talouspaperit, vaan 
vuokralaisen on tuotava ne mukanaan.  
Likaantuneiden peittojen, tyynyjen ja patjojen pesu veloitetaan vuokralaiselta. Mökkiin kuuluu lisäksi 
puutarhakalusteet, grillimökki sekä soutuvene pelastusliiveineen.  
Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Lemmikkieläinten tuonti mökkiin sisälle on kielletty ja eläimet on 
pidettävä kytkettynä myös ulkoalueilla. Voimakas musiikin tai vastaavan melun aiheuttaminen on 
ehdottomasti kielletty. Vuokralainen on vastuussa siivouksesta vuokra-aikana ja lähdön yhteydessä. Mikäli 
siivousta ei ole asianmukaisesti tehty ja mökki joudutaan siivoamaan ennen seuraavaa vuokralaista, 
siivouksen laiminlyöjältä peritään korvauksena vähintään 100 euroa tai todellisten kustannusten mukainen 
korvaus.  
VAHINKOJEN KORVAUKSET  
Vuokralainen sitoutuu noudattamaan mökin ohjeita ja sääntöjä. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan 
majoituskohteelle, ympäristölle tai irtaimistolle aiheuttamansa vahingot ja mahdollisesta korjaamisesta 
aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. Vahingoista tulee ilmoittaa Wilposen Jaanalle (040 8257890). 
OIKEUS MAJOITUSHINTOJEN MUUTOKSIIN  
Peräseinäjoen Yrittäjät ry. varaa oikeuden majoituskohteen vuokrien ja niihin liittyvien palveluiden 
hintamuutoksiin. 
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