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Vad galler nar jag bokar en stuga eller lagenhet?
Ailmanna villkor for uthyrning av stugor och lagenheter

antagna av Foreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter overlaggningar med Konsumentverket.

Vem ar ansvarig ?
Ansvarig uthyrare ar: Fritidsbolaget Orsa AB, Box 23, 794 21 ORSA.
Som uthyrare ar vi skyldiga se till att:
- du far en skriftlig bekraftelse pa1 din bokning
- du (ar handlingar och uppgift om var nyckeln kan hSmtas i god tid, men inte nodvandigtvis mer an 30 dagar fore avtalad ankomstdag.
- stugan/lagenheten stammer med beskrivningen. Vi ansvarar inte for loften som
agaren eller dennes konlaktperson kan ha gjort direkt till dig utan var vetskap och
som vi inte kant till eller bort kanna till. {Forsok att fa sSdant pa1papper fSr sakerhets
skull).
- du informeras om alia vasentliga fdrandringar, som r6r din bokning.

- du far disponcra stugan/lagenheten fran kl. 15 avtalad ankomstdag till kl. 11 avresedagen, om inget annat bekraftats.
Om du inte ar nojd med stugan/lagenheten, sa ar det oss du skall vanda dig till. Las
mer om detta nedan.

Nar blir min bokning bindande?
Bade du och vi ar bundna vid hyresavtalet sa snarl vi bekraftat bokningen och du betalat anmalningsavgiften (eller hela hyran).

Nar skall jag betala?
Om du bokat tidigare an 30 dagar i forvag ar anmalningsavgiften (hbgst 500 kr/
vecka), dock bogst 20 % av hyran. Anmalningsavgiften skall betalas inom 10 dagar
fran det att vi sant bekraftelsen till dig. Den raknas av fran hyran. Resten av hyran
skall betalas senast 30 dagar fore avtalad ankomstdag.
Qrrj du bokat senave an 30 dagar i foivag skaH-bela hyran betalas (inom 10 dagar),
dock senast (14 dagar fdre ankomstdagen).
Intraffar, efter det avtalet blivit bindande f6r parterna men fore tilltradesdagen, forandringar i skatter och ailmanna avgifter eller vSxelkurser som direkt paverkar
naringen ager formedlaren ratt att foreta motsvarande justeringar av beloppet.

Vad bander om jag inte betalar i tid ?
Om Du inte betalar anmalningsavgiften i tid har vi ratt att stryka din bokning. Om du
missar betalning av hyran raknas det som en avbokning fran din sida och da galler
reglerna for avbokning.

Vad galler om jag vill avboka?
Du kan avboka murrtfigen e!ier_s_knftiigen till oss eiler ttH det-stable, som tog emot din

bokning. Avbokningen raknas inte om den gOrs till nagon annan eller sands till
stugan/lagenheten. Vi ar skyldiga att bekrSfta din avbokning skriftligen om du sa"
onskar.

Om Du avbokar tidigare an 30 dagar fore avtalad ankomst, behover du inte betala
mer an en expeditionsavgifi pa 300 kronor.
Om du avbokar 30 dagar eller senare fore avtalad ankomst, maste du betala 90 % av
hyran.

a) dodsfall, sjukdom eller olycksfall av ailvarlig art, sorn drabbat dig sjalv, rnake/maka,
sambo, familj eller medresenar.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilfdrsvaret.
c) det intraffar nSgon annan ailvarlig handelse utanfor din kontroll, som du inte kunde
fSrutse nar du bokade och som medfdr att det inte Sr rimligt att begara att du ska sta"
fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsv^da eller oversvamning i din bostad.
Du mSste kunna styrka ditt fdrhinder med intyg. fr£n t.ex. lakare, myndighet eller forsakringsbolag. Intyget bor sandas till oss sa snart som mojligt, heist inom en vecka
fran avbokningsdagen.
Avgiften for avbestallningsskyddet aterbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag for rattigheter?
Om vi inte tillhandahSller stugan/lagenheten i utlovat skick eller vid ratt tidpunkt och
inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lagenhet vars skillnader mot den du
bokade ar sa sma" att de saknar betydelse for dig. sa' har du ratt att saga upp hyres
avtalet. Vi mSste da betala tillbaka allt det du betalat oss och ersatta dig for dina
styrkta och rimliga kostnader, med avdrag for den nytta du kan ha haft av stugan/
lagenheten.
I stailet for att saga upp hyresavtalet, kan du begara att vi satter ned hyran.
Om du har klagomai b6r du framfora dem till oss snarast mojligt, inom 3 dagar fr3n
ankomstdagen. Fel, som uppstar under vistelsen, b6r du anmala omgaende, s3 att vi
fltr en chans att ratta till det.

Du har ratt att satta nagon annan i ditt stalle och vi maste godta den personen om vi
inte har sarskilda skal att vagra. Du maste i sa fall meddela oss fore tilltradesdagen.

Vad har jag for skytdigheter?
Du maste varda stugan/ISgenheten val och folja de ordningsregler, anvisningar och
bestSmmelser som galler. Du ansvarar sjalv fdr alia skador, som uppstar pa fastigheten och dess inventarier, genom att du eller nagon i ditt sallskap varit vSrdsJds.
Du f§r inte anvanda stugan/lagenheten till nagot annat an vad som avtalades vid
bokningen {vanligtvis fritidsandam^l) och du far inte lata fler personer overnatta i
stugan/lagenheten eller pa tomten, an vad du uppgav vid bokningen.
Du maste stada ordentligt fore avresan. Om du missar detta kommer vi att utfora
stadning pa din bekostnad. Du debiteras da en avgift om minst 500 kronor.

Krig, naturkatastrofer, strejker m m:
• Bacte^tfrrOelTvrhar ratt att trada ifran hyresavtalet om stugan/lagenheten inte kan til!handahallas pS grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt,

langre avbrott i vatten- eller energitillforseln, eldsvada ellei andra liknande stdrre handelser, som varken du eller vi kunnat forutse eller paverka. Vi ar i s3 fall skyldiga att
fortast mojligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag for den nytta du haft av
stugan/lagenheten.

Vad hander om vi inte kommer overens?
Vand dig direkt till oss med eventuella klagomai. Tank pa" att dina mdjligheter att fa

Om du redan hunnit betala mer an vad du i s3 fall blir skyldig att betala, sa1 fa> du

rSttelse kan minska om du drdjer med att klaga. Om vi inte kommer overens, kan du

omedelbart tillbaka mellanskillnaden fran den du betalade till.

vanda dig till Ailmanna Reklamationsnamnden. Den besta> av en opartisk ordforande

Om vi lyckas hyra ut stugan/lagenheten till nagon annan, Sterbetalar vi till dig ett
belopp, som motsvarar den nya hyresgastens hyra, med avdrag for en expeditionsav-

och ett antal representanter for researrangorer och konsumenter. Konsumentvagledaren i din hemkommun kan hjSlpa dig.

gift pS 300 kr.

Men om det hander mig nagot?
Du kan skydda dig mot avbestailningskostnaden genom att kdpa ett avbestallningsskydd. Det kostar 250 kronor per stuga/lagenhet och innebar att du i vissa fall kan
avboka fram t.o.m. dagen fdre avtalad ankomst (mot en expeditionsavgift p3 50
kronor per stuga utan nagon extra kostnad).

Avbestallningsskyddet galler i foijande fall, som inte far ha varit kanda nar du bokade:

