TILAVARAUS
Katso kuvat tiloista tästä!

Varaukset ja lisätiedot:
raija.tuisku@autokoululiitto.fi

Hinnat:

Pvm:
Klo:
Määrä:

____.____.201_________
____- ________________
______________ henkilöä

□ Sauna ja kabinetti
□ Sauna, kabinetti ja kokoustila
□ Kokoustila
□ Kabinetti
Pyyhe ______________ kpl

600 € (jos yli 15 hlöä + 35 €/hlö) + alv.
950 € (jos yli 15 hlöä + 35 €/hlö) + alv.
300 € + alv.
300 € + alv.
3,50 € + alv.

SAUNA-, EDUSTUS- JA NEUVOTTELUTILOJEN KÄYTÖN OHJEISTUS
Edustus- ja neuvottelutiloissa olevasta irtaimesta tai kiinteästä omaisuudesta vastaa aina varaaja.
Rikkoutuneesta, kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta laskutetaan uuden vastaavan
hankintahinnalla tilan varaajaa.
Avain noudetaan varauspäivänä (ma - pe) klo. 9-15.30 tai sopimuksen mukaan. Avaimen vastaanottaja on
ns. vastuuhenkilö. Hän huolehtii, että valot sammutetaan ja ikkunat suljetaan tilaisuuden päätyttyä. Hän
huolehtii myös siitä, ettei mitään heitetä ikkunoista alas kadulle ja edelleen siitä, ettei tilan käyttäjien
mukana lähde mitään kiinteistön omaisuutta. Omat henkilökohtaiset tarvikkeet vuokraajan tulee viedä
mukanaan.
Sauna- ja edustustilojen vuokraushintaan kuuluvat pefletit, pesuaineet sekä normaali siivous. Muusta
ylimääräisestä siivouksesta Opetustarvike Oy perii taksansa mukaisen maksun suoraan tilan varaajalta.
Jos sauna ei ole varauksesta huolimatta lämmin, tai sisäänpääsyn kanssa on ongelmia, asiaa hoitaa CT
Huolto Oy, Nil Choudhury, 0103 183 631 tai Jori Talja, 0103 183 632. Työajan ulkopuolella ota yhteys
numeroon 0103 183 630.
Käyttäkää vain varaamianne tiloja. Pidätämme oikeuden lähettää lisälaskun käytön jälkien mukaan.
Avaimen palautus: Klo 15.30 saakka katutason toimistoomme (Opetustarvike Oy / Suomen Autokoululiitto
ry). Toimiston ollessa suljettu, tulee avain jättää joko 9. krs:n hissien vieressä olevaan laatikkoon tai ulkona
olevaan postilaatikkoon, joka sijaitsee pääovien välissä olevassa postilaatikkoryhmässä, toisena oikealta.
Varauksen peruminen tulee suorittaa viimeistään edellisenä arkipäivän klo. 15.00 mennessä joko
puhelimitse numeroon: 09 4542 300 tai sähköpostitse: raija.tuisku@autokoululiitto.fi tai
kari.liikanen@autokoululiitto.fi. Myöhemmin tulevasta peruutuksesta tai varauksen käyttämättä
jättämisestä, peritään peruutusmaksu 100 € + alv. TUPAKOINTI SISÄTILOISSA EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
Yllä oleva on saatu tiedoksi
ja avain vastaanotettu.

Varaaja _______________________________
Puh __________________________________

Helsingissä: _____._____.201__

Laskutus os. ___________________________

______________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Viite _________________________________
e-mail _______________________________
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