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Keski-Suomen aluemyyntikeskus VAHVISTUS / PÄIVITETTY VAHVISTUS 
Minna Liukkosen puolesta Mika Fisk  
PL 453  
40101 Jyväskylä  
Puh: 014 – 628 300  
E-mail: aluemyynti.jyvaskyla@restel.fi  27.3.2012 / 29.3.2012 
 
    
Jarmo Jylhä 
E-mail: jarmo.jylha@kolumbus.fi  
  
 
Rantasipi Laajavuori 14. – 15.7.2012, Jarmo Jylhä 
 

 
Kiitämme varauksestanne ja vahvistamme Teille seuraavaa: 

  
Hotelli Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori 

Laajavuorentie 30 
40740 Jyväskylä 
E-mail: laajavuori.rantasipi@restel.fi  
Puh: +358 14 628211 
Faksi: +358 14 628500 

  
Ajankohta 14. – 15.7.2012 lauantai – sunnuntai  
  
Henkilömäärä 30 – 50 henkilöä 
  
Majoitushinnat 89 EUR / vrk / yhden hengen huone 
 109 EUR / vrk / kahden hengen huone 
 119 EUR / vrk / kahden hengen huone yhdellä lapsen lisävuoteella 
  
 
 
 
Huomioitavaa 

Majoitushintaan sisältyy buffet aamiainen sekä kylpylän ja kuntosalin 
vapaa käyttö. 
 
Varausta tehtäessä on mainittava ”Jylhä – sukutapaaminen” tunnus. 
Erikoishintaisia huoneita on rajallinen määrä ja hinnat ovat voimassa 
15.6.2012 asti.  
 
Varaukset suoraan hotellista: 
E-mail: laajavuori.rantasipi@restel.fi  
Puh: +358 14 628211 

  

Kokouspaketti Kokouspakettiin sisältyy: 
 kahvi / tee ja makea kahvileipä 
 päivällinen noutopöydästä 
 kokoustila klo 12.00 – 18.00 

 
Hinta 36 EUR / henkilö 
 
Tarjoilut, lapset Mehu ja leivonnainen 6 EUR / lapsi (4-14v) 
 Päivällinen 11,50 EUR / lapsi (4-14v) 
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Tilan varustelu Kokoustilassa videotykki, valkokangas, fläppitaulu ja internet-yhteys. 

Muu mahdollinen tekniikka maksaa erikseen, esim. kannettava tietokone 
40 EUR / päivä. 

 
Pöytämuoto Luokkamuoto jos ei muuta sovita. 
 
Lisätiedot Tietoja hotellista, pysäköinnistä ja saavutettavuudesta internet-

sivuiltamme www.rantasipi.fi.  
 
Suosittelemme Yhteistyökumppanimme 4eventin tarjonnasta löytyy monipuolinen 

valikoima hyvinvointiohjelmia, jotka tuovat kokoukseenne uutta energiaa 
ja virikkeitä. Lisätietoja osoitteesta www.4event.fi. 

 
Maksutapa Laskutettaessa maksuaika on 14 pv netto ja asiakkaalla tulee olla 

voimassa oleva laskutussopimus Restel Oy:n kanssa. Laskutuskulut 8 
euroa/lasku ja viivästyskorko on 12 %. Halutessanne voitte maksaa myös 
paikanpäällä. Maksutavaksi tällöin hyväksymme käteisen, pankkikortin tai 
luottokortin. 
 

  Pyydämme vahvistamaan maksutavan ja laskutettaessa laskutustiedot 
vahvistuksen yhteydessä. Laskutamme ennakkoon vahvistetun määrän 
mukaan tai sen ylittyessä toteutuneen mukaan. 

 
Arvonlisävero Hinnat sisältävät tarjouksen tekohetkellä voimassa olevan 

arvonlisäveron. Mikäli tarjouksessa oleviin palveluihin sovellettavia alv-
prosentteja tai muita tilitettäviä veroja muutetaan, pidätämme oikeuden 
muuttaa tarjouksen mukaisia palveluiden hintoja muutosta vastaavasti. 

 
Keilahalli  Keilahalli on avoinna seuraavasti: 

Maanantai - torstai  klo 09 - 22.00  
Perjantai - lauantai  klo 09 - 23.00  
Sunnuntai  klo 09 - 21.00  
 
Varaukset puh: 014 - 628540  
20 EUR / rata / 55 min Maanantai – torstai klo 09 – 16.00  
30 EUR / rata / 55 min Maanantai – torstai klo 16 – 22.00 ja 
Perjantai – sunnuntai ja pyhäpäivät 
Keilavuoro alkaa tasatunnein, viittä vaille lopetus. 
Kengät sisältyvät hintaan. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 
Kylpylä Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa on tyylikäs ja edustava 

kylpyläkokonaisuus, joka sisältää erilaisia allas- ja vesielementtejä, 
monipuolisen saunamaailman sekä virkistäviä liikunta- ja 
hyvinvointipalveluja. Kylpylästä avautuu Tuomiojärven upean maiseman 
tarjoava näkymä Laajavuoren luontoon ja vain muutaman kilometrin 
päässä siintävään kaupungin keskustaan. Miehille kylpylässä on korpi-, 
mökki- ja citysauna ja naisille ruusu- ja kristallisauna. Lisäksi kylpylässä 
on yhteinen höyrysauna, kuntosali ja 8 henkilön tilaussauna.  
 
Kylpylä ja kuntosali ovat avoinna seuraavasti: 
Maanantai – torstai  klo 07 – 21.00 
Perjantai - lauantai  klo 07 – 22.00 
Sunnuntai   klo 07 – 20.00 
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Hyvinvointipalvelut Kylpylän hyvinvointikeskuksessa on saatavilla lisämaksusta 
monipuolisia ja laadukkaita hyvinvointi- ja kauneuspalveluja.  
 
 
 
 
4Event järjestää erilaisia hyvinvointipalveluja asiakkaillemme esim.: 
- yksilöohjausta 
- hyvinvointiluentoja 
- ohjattuja tunteja 
- kuntokartoituksia ja terveysmittauksia 
- liikuntaohjelmia ja lajikouluja 
- tapahtumaohjelmia 
 
Lisätietoja: 4Event.fi tai puh: 020 7291871. Halutessanne pyydämme 
oheisohjelmien järjestäjää olemaan teihin yhteydessä. 
 
Laura´s Beauty vastaa kauneudenhoitopalveluista esim.: 
- ihonpuhdistus 
- kasvohieronta 
- manikyyri 
- erilaiset kasvohoidot  
- kuumakivihieronta 
 
Jyväskylän Fysioterapia Oy vastaa hotellin fysioterapia- ja 
hierontapalveluista esim: 
- fysioterapiakäynnit 
- hieronnat, erikoisuutena suklaa- ja hunajahieronta 
- täsmähoidot 
- kuntosaliohjaus 
- askelklinikka 
- luennot ja tietoiskut 
- pienryhmätoiminta 
 

Varauksen peruminen Varauksenne viimeinen veloitukseton peruutuspäivä on 15.6.2012. 
 
 Toivotamme sukunne lämpimästi tervetulleeksi Rantasipi Laajavuoreen!  
 

Ystävällisin terveisin, 
 

Minna Liukkonen 
Myyntineuvottelija 
Restel Hotel Group 
tel. (014) 628 300 
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Kokous- ja ravintolatilausten yleiset toimitusehdot 
 
Varaukset 
 
Varaus tulee sitovasti voimaan, kun hotelli/ravintola vahvistaa sen kirjallisesti, faxilla tai 
sähköpostilla. Muutokset tai peruutukset varaukseen tulee aina vahvistaa kirjallisesti, faxilla tai 
sähköpostilla. 
 
Peruutus- ja muutosehdot 
 
Tilauksen yhteydessä sovitaan viimeinen peruutuspäivä. 
 

Henkilö 
määrä 

Veloitukseton 
peruutus 

Muutokset voidaan tehdä ilman kuluja viimeisimmästä vahvistetusta 
henkilömäärästä seuraavasti: 

  100% 75% 50 % 25 %   

1 – 20 14 10 7 3 vrk ennen tilaisuuden alkua 
21 – 50 28 21 14 7 vrk ennen tilaisuuden alkua 

51 – 100 56 28 21 14 vrk ennen tilaisuuden alkua 
101 – 150 90 75 60 30 vrk ennen tilaisuuden alkua 

151 - 300 120 105 90 60 vrk ennen tilaisuuden alkua 

 
Esimerkki: 
Mikäli 200 henkilön ryhmästä halutaan veloituksetta perua / muuttaa 50% (100 henkilöä) tulee se 
tehdä viimeistään 90 vrk ennen tilaisuuden alkua. Jos sama muutos tapahtuu 89 vrk ennen 
tilaisuuden alkua on asiakkaalla oikeus perua / muuttaa vahvistetusta henkilömäärästä 25% (50 
henkilöä) veloituksetta. Jäljelle jäävästä erotuksesta (50 henkilöä) on toimipaikalla oikeus veloittaa 
täysi maksu. 
 
Kun varaus tehdään alle 14 vuorokautta ennen tilaisuutta, tulee se vahvistaa/perua kirjallisesti 
kahden (2) työvuorokauden sisällä varauksen tekohetkestä. Alle seitsemän vuorokautta ennen 
tilaisuutta tehdyt varaukset tulee vahvistaa välittömästi. Molemmissa tapauksissa sovelletaan 
samaa peruutus/muutosaikataulua kuin 1-20 henkilön varauksissa. Yli 300 henkilön tilaisuuksien 
osalta peruutus- ja muutosehdoista sovitaan erikseen. 
 
Kokouspaketit 
 
Kokouspaketti myydään aina kokonaisuutena, joka sisältää siinä määritellyt palvelut.  
 
Muutokset tilavarauksessa hotellin puolelta 
 
Mikäli tilaisuuden luonne tai osanottajamäärä muuttuu oleellisesti alkuperäisestä (pienenee yli 20% 
alkuperäisestä), on hotellilla oikeus osoittaa tilaajan käyttöön toinen tila.   
 
Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle 
 
Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman hotellin suostumusta.  
 
Erityisjärjestelyt 
 
Mikäli hotelli/ravintola tilaajan toivomuksesta hankkii erikoislupia, kuten luvan pidennettyyn 
anniskeluun tai ryhtyy tilaajan toivomuksesta muihin erikoisjärjestelyihin kuten ohjelman, 
orkesterin, koristelun ja rakennelmien hankintaan yms. Sitoutuu tilaaja maksamaan siitä 
aiheutuneet kustannukset.  
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Muut ehdot 
 
Tilaaja on vastuussa sopimuksen mukaisten palveluiden maksamisesta.  
 
Restel pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta palveluiden arvon etukäteen. 
 
Mikäli tilauksen henkilöluku nousee viimeiseksi ilmoitetusta henkilöluvusta, hotellilla/ravintolalla on 
oikeus neuvotella toimitusehdoista uudelleen tilaajan kanssa.  
 
Mikäli asiakas haluaa maksaa tilaamansa palvelut laskulla, on tällä oltava voimassaoleva 
laskutussopimus Restelin kanssa.  
 
Laskutettaessa maksuaika on 14 vrk ja laskutuskulut 8€ paperilasku ja 4€ sähköinen lasku. 
Viivästyskorko on 12%. 
 
Force majeure 
 
Lakot, tulipalot tai muut Restelistä riippumattomat tavallisuudesta poikkeavat olosuhteet oikeuttavat 
Restelin peruuttamaan sopimusehdot ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Sama 
koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta. 
 
 

 
 
 
 
 


