
Sovellamme kaikkiin valmismatkoihimme yleisiä valm-
ismatkaehtoja. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus 
soveltaa kyseisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos 
niiden käyttäminen on perusteltua YVE 1.3. mukaan.
Matkamme ovat edellä mainitun ehtokohdan mukaisesti 
luonteeltaan erityisiä ja matkoihin liittyvät kuljetuse-
hdot poikkeuksellisia. Sovellamme näin ollen matkoi-
himme yleisten valmismatkaehtojen ohella seuraavia 
erityisehtoja.
Erityisehdoissa käytetyt numerot viittaavat yleisissä 
valmismatkaehdoissa käytettyä numerointia.
huom. Vuoristovaellus Mittenwaldin matkaan sovel-
lamme omia erityisehtoja

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 
JA HINNAN MAKSAMINEN
Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilat-
tuaan matkan maksaa matkanjärjestäjän määräämän 
varausmaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajan-
kohtana. Loppuosa hinnasta on maksettava esitteessä 
ilmoitettuna tai muuna sovittuna määräaikana.
Varausmaksu riippuu matkan hinnasta seuraavasti:
- alle 150 :n matkasta 50 
- 150-500 :n matkasta 100 
- yli 500 :n matkasta 200 

3. RYHMILLE on omat maksu- ja peruutusehtonsa, 
jotka toimitetaan tarjouksen yhteydessä.
Ryhmänkerääjän vastuu; ryhmänkerääjä on ryh-
mäläisten yhdyshenkilö matkanjärjestäjään. Jollei 
muusta ole sovittu, yhdyshenkilöllä on oikeus sopia 
matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkusta-
jia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmään 
kuuluvat saavat tiedot matkaehdoista ja muista sovi-
tuista asioista.”

4. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAT-
KA ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ 
Yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 4.1.a tarkoitetut 
toimistokulut ovat 50€.

5. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA 
MATKA YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI
Jos matkustaja peruuttaa matkansa sairastuttuaan yhtäk-
kiä vakavasti tai muusta yleisten valmismatkaehtojen 
kohdassa 5 mainitusta syystä, perimme toimistokuluina 
80€.

8. MATKUSTAJAN OIKEUS MUUTTAA 
SOPIMUSTA JA LUOVUTTAA SE TOISELLE.
YVE kohdassa 8.2 tarkoitetut toimistokulut nimenmuu-
toksesta ovat 10€.

9. HINTA JA HINNANMUUTOKSET 
Matkojen hintaan sisältyy vain se, mitä kunkin matkan 
kohdalla on ilmoitettu ’’hintaan sisältyy’’ sarakkeessa. 
Arvonlisävero sisältyy hintoihin.
Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien 
muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Es-
itehinnat perustuvat tammikuun 2018 kustannustasoon. 
Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hin-
noittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa 
ollutta valuuttakurssia.

10. MATKAOHJELMAN MUUTOKSET 
Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10.1 mukaisista 
muutoksista ilmoitetaan matkustajille viimeistään 10 
vuorokautta ennen matkan alkamista (poik. YVE 11.2)

11. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS 
PERUUTTAA MATKA
Matkatoimisto Matka-Rastin tarjoamien matkojen to-
teuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkakustajia. 
Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia, 
ilmoitetaan peruutuksesta alle 1 vrk kestävillä matkoilla 
viimeistään 2 vrk ennen matkan alkua.
1-4 vrk kestävillä matkoilla viimeistään viikkoa ennen 
matkan alkua ja tätä pidemmillä matkoilla viimeistään 
2 viikkoa ennen lähtöä. (poik. YVE 11.1.a)

OIKEUS MUUTOKSIIN ESITETIEDOISSA 
Matka-Rasti ei vastaa painovirheistä. Matkanjärjestäjä 
varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja 
ennen sopimuksen syntymistä.

VAKUUTUKSET 
Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutustur-
vasta, jonka hän matkalla katsoo tarvitsevansa esim. 
matkalla sairastumisen varalle. Suosittelemme matka-
vakuutusta. Matkavakuutus on maksettava viimeistään 
kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkamista peruu-
tuskorvauksen saamiseksi. Vakuutuksen voitte tehdä 
toimistossamme.

PALVELUMAKSU 12€/LASKU SMAL 190 95 Kuvi 3487/00 MjMv

MATKATOIMISTO MATKA-RASTIN 
LISÄ- JA ERITYISEHDOT


