
Alexia Spa & Conference ohjeet ja käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia, jotka vuokraavat Alexia House

spa-osastoa ja neuvottelutiloja osoitteessa Keskuskatu 100, 10300 Karjaa.

Vuokraaja:

Alexia Building Oy Ab (3197404-3)

Yhteyshenkilö: Alexandra Lundmark

puh. 044 2437342 / info@alexiahouse.fi

1. VARAUS

Varaukseen sisältyvät spa-osasto, jossa on sauna ja uima-allas sekä neuvottelutila, johon kuuluu minikeittiö.

Varauksen pituus on enimmillään 6 tuntia, mahdolliset lisätunnit veloitetaan erikseen sopimuksen mukaan.
Varauksen tekevän henkilön tulee olla vähintään 25 vuotta täyttänyt (luottotiedot voidaan tarkistaa
tarvittaessa). Yleisten juhlien järjestäminen vuokratilassa on kielletty. Henkilölukumäärä tilassa ei saa
ylittää varattaessa ilmoitettua (maks. 20).

2. PÄÄSY TILAAN

Tilaan pääsy toimii ulko-oven koodilla (4-6 numeroa ja #). Koodi on voimassa koko varauksen ajan.

3. PERUUTUS

Varaus voidaan peruuttaa ilman kustannuksia viimeistään 30 päivää ennen tulopäivää. Mikäli varaus

peruutetaan viimeistään 14 päivää ennen tulopäivää, peritään 50 % vuokrasta. Mikäli varaus
peruutetaan tämän jälkeen, peritään varauksen koko hinta.

4. TILAN KÄYTTÄMINEN

Varaaja vastaa tilan asianmukaisesta käytöstä sekä siitä, että tilat jätetään siistiin kuntoon varauksen

päättyessä. Jos havaitsette puutteita tai jotain menee rikki oleskelunne aikana, teidän tulee ilmoittaa
asiasta mahdollisimman pian!

5. SÄÄNNÖT SAUNAN JA UIMA-ALTAAN KÄYTÖLLE

● Peseytykää AINA ENNEN ALTAAN JA  /  TAI SAUNAN KÄYTTÖÄ!

● Ulkokenkiä ei saa tuoda allasalueelle. Kengät jätetään sisäänkäynnin luona olevaan
naulakkoon.

● Lasipullojen ja –astioiden tuominen saunaan ja allasosastolle on ankarasti kielletty. Rikotuista
pulloista tiloissamme veloitamme 250€.

● Esineet kuten tupakkatuotteet, pahvi, juomat, ruoka tai nesteet kuten esim. kylpyvaahto ovat
kiellettyjä uima-altaassa. Mikäli joudumme vaihtamaan altaan veden käyttönne jälkeen,
veloitamme siitä 500€.

● Muistakaa laittaa sauna päälle saapuessanne. Kiuas toimii allasosaston WC:n ulkopuolella olevalla
ajastimella. Säädättehän ystävällisesti vain tarvitsemanne tuntimäärän. Sauna lämpiää alle tunnissa.



6. MUITA TILOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

● Tupakkatuotteiden käyttö sisätiloissa on kielletty. Tupakoinnista sisätiloissa

veloitamme 250€.
● Tupakointi on sallittu sisäpihan tupakkapaikalla, jossa tulee noudattaa

yleistä järjestystä.
● Mikäli käytätte astioitamme, ne tulee tiskata käytön jälkeen.
● Pitäkää tilat siisteinä.
● Kun tarvitsette kokous- ja äänitekniikkaa, tutustukaa ystävällisesti tarkoin kokoushuoneessa

oleviin käyttöohjeisiin.

7. VAHINGOT

Tilan käytössä tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja varaaja on velvollinen pitämään tilat hyvässä kunnossa

ja käyttämään niitä asianmukaisesti. Varaaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset tilan käytön yhteydessä
syntyneet vahingot koskien myös irtaimistoa, piha-aluetta ja rakennukselle aiheutuneita vaurioita. Mikäli
jotakin menee rikki käytön aikana, siitä tulee ilmoittaa vuokraajalle välittömästi.

8. SIIVOUS

Pintojen siivous ja roska-astioiden tyhjennys sisältyvät vuokraan. Tilat tulee kuitenkin jättää hyvään

kuntoon seuraavasti:

● Tyhjät pullot ja purkit tulee laittaa niille tarkoitettuihin astioihin.
● Kaikki roskat tulee laittaa niille tarkoitettuihin roska-astioihin.
● Esineet, kuten mahdolliset koristeet, varaajan tulee siivota pois.
● Rakennuksen ulkopuoliset alueet, jotka liittyvät vuokratilaan tulee myös jättää siistiin kuntoon.

Roskista, tupakantumpeista ym. tilan ulkopuolella peritään ylimääräinen 80€ maksu.

9. TILASTA POISTUMINEN

Tilasta tulee poistua viimeistään puoli tuntia vuokra-ajan päätyttyä. Tilassa on hälytysjärjestelmä ja

oleskelu sallitun ajan jälkeen laukaisee hälytyksen. Hälytyksen laukeamisesta veloitamme 250€.

Ystävällisesti huolehtikaa, että tilat jäävät siistiin kuntoon ja että ovi menee lukkoon!

10. MAKSUN SUORITTAMINEN

Vuokra tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Ovikoodin saa maksukuittia

vastaan.

11. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viipymättä, viimeistään vuokrausta seuraavana päivänä kirjallisesti

osoitteella alexandra@alexiahouse.fi


