BOKNINGSREGLER för Piteå Golfhotell och Stugor:
Bokningsregler
En bokning är bindande i och med att den har bekräftas. Vid beställningen är du skyldig att uppge
namn, adress och ankomst.
Betalningen sker i samband med incheckningen, har receptionen/restaurangen stängt skickas en
faktura.
För att boka ett motell rum eller stuga måste du vara 18 år. Du som bokar rummet för en underårig
är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet.
Ankomst och avresa
Incheckning från 13:00
Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18,00 samma dag. Kommer du senare, bör du meddela
din ankomst.
Utcheckning 10:00
Frukost
Frukostbuffé serveras i restaurangen varje morgon 7.15-9-15 under högsäsong (Juli, Augusti)
70SEK/person
Frukostpåse förbeställs och serveras i rummet under lågsäsong (Sep-Juni)
50SEK/person
Innehåller: Kaffe, te, socker, mjölk, yoghurt, flingor, juice samt smörgås med pålägg.
Önskas speciella önskemål (t.ex. allergi) kontakta restaurangen så fixar vi det.
Avbokning och utebliven ankomst
Avbokning av rummet ska ske senast kl 15,00 samma dag. Uteblir du utan avbokning är avgiften 500
SEK. Om motellet har haft särskilda kostnader med anledning av din bokning kan du få ersätta även
dessa.
Förskottsbetalning
Motellet har rätt att begära en förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Om
betalning EJ erhållits avbokas bokningen.
Avbokning vid förskottsbetalning
Avbokar du 40 dagar före ankomstdatum får du pengarna tillbaka. Avbokar du senare än 40 dagar
innan ankomst blir du skyldig att betala 90 % av priset.
Vid avbokning mot uppvisande av giltigt sjukintyg gäller full återbetalning för de rum sjukintyget
gäller
Piteå Summer Games och PDOL (piteå dansar och ler)
Vid storhelger som Piteå Summer Games och PDOL måste du som kund betala hela summan för din
bokning i förväg för att den ska vara bindande. Om inte fakturan betalas innan slutdatum avbokas din
bokning omedelbart. Det går inte att preliminär boka rum under dessa helger.

Generellt om bokning
Priset som angivits är per rum, för de antal personer och datum som uppgivits, om inte annat
specificeras.
Rökning är EJ tillåtet i något av våra rum. Om förbudet bryts debiteras gäst för sanering av rum där
rökning skett.
Internetuppkoppling ingår i bokning.
Inga måltider ingår i rumspriset om inte annat uppgetts. Detta finns mot tillägg som betalas på plats.
Husdjur är tillåtna i våra fyra stugor mot ett pristillägg på 125 kr per natt. Vid bokning skall därför
uppges att husdjur medföljer. Vi tillåter inga husdjur i övriga rum. Hotellet har rätt att neka gäst som
inte har föranmält att husdjur medföljer. Detta p.g.a. av övriga eventuella allergiska gäster.
Personligt ansvar Aktivering av brandlarm, oavsett skäl till rökutveckling debiteras med de belopp
som faktureras motellet från utryckande larmföretag/brandkår.

