PEERÂ-YRITYSSOPIMUS
Peerâ Hotels & Cottages on yritysasiakkaan paras kaveri majoitus- ja kokouspalveluissa. Siksi
onkin loogista, että hyvin rakennetun pohjan päälle tarjoamme työmatkalaisille ja kokouskonkareille
etuja, joilla työpäivästään saa kaiken irti.
Olemme kotisi poissa kotoa. Olemme yhtä perhettä.

YLEISTÄ
Peerâ Hotels & Cottages on majoitusketju, joka tarjoaa asiakkailleen majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluita. Peerâ
Hotels & Cottages on Oy Rova-Rest Ab:n hallinnoima toiminimi.

PEERÂ-YRITYSASIAKKAAN EDUT
MAJOITUSPALVELUT
Asiakkaan / Asiakkaan edustajan majoittuessa Peerâ -toimipisteessä hänet on oikeutettu veloituksettomaan
huonetyypin korotukseen hotellin varaustilanteen näin salliessa.*
Asiakkaan / Asiakkaan edustajan majoittuessa Peerâ -toimipisteessä hänet on oikeutettu veloituksettomaan
aikaiseen sisäänkirjautumiseen (alkaen klo 9.00) saapumispäivänä sekä myöhäiseen uloskirjautumiseen (klo 18.00
mennessä) lähtöpäivänä hotellin varaustilanteen näin salliessa.*
Asiakkaan / Asiakkaan edustajan majoittuessa Peerâ -toimipisteessä hänen puolisonsa/lapsensa majoittuu samassa
huoneessa veloituksetta.*

RAVINTOLAPALVELUT
Asiakkaan / Asiakkaan edustajan majoittuessa ja ruokaillessa Peerâ -toimipisteen ravintolassa (jos kohteessa
sellainen on) hänet on ruokailun yhteydessä oikeutettu yhteen (1) alkoholittomaan ruokajuomaan maksutta.*
Asiakas / Asiakkaan edustaja on aina Peerâ- toimipisteessä vieraillessaan oikeutettu veloituksettomaan
kahviin/teehen. Asiakkuus todennetaan hotellin vastaanotossa.*

*Ei koske erikseen jokaisessa hotellissa määriteltyjä ajankohtia tai yleisiä loma-aikoja. Peerâ Hotels pidättää oikeuden määritellä sopimuksen
voimassaoloajankohdat yksipuolisesti. Voimassaoloajankohdat kerrotaan asiakkaalle varauksenteon yhteydessä.
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KOKOUSPALVELUT
Asiakkaan / Asiakkaan edustajan hankkiessa päiväkokouspaketin Peerâ -toimipisteessä tapahtuvaa tilaisuuttaan
varten, tarjotaan tilaisuuteen osallistuville mahdollisuus saunomiseen hotellin yleisissä saunatiloissa veloituksetta.
Saunomismahdollisuuden käytöstä on ilmoitettava hotellin henkilökunnalle viimeistään kokouspäivän klo 14.00
mennessä.

MUUT EDUT
Peerâ Hotels tarjoaa Asiakkaalle kalenterivuoden aikana (1.1.–31.12.) jokaisesta 3000 € arvoisesta tehdystä ostosta
yhden (1) lahjakortin, arvoltaan 100 €. Lahjakortin voi käyttää missä vain Peerâ -toimipisteessä osin/kokonaan
majoitukseen tai ravintola-/kokouspalveluihin, poissulkien Kartanohotelli Karolineburgin cateringpalvelut.
Lahjakortti tulee käyttää kerralla eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Lahjakortti/-kortit lähetetään Asiakkaan
yhteyshenkilölle aina vuoden päätyttyä, viimeistään tammikuun loppuun mennessä.
Ostosummaa kerryttävät maksutavat: käteinen, korttimaksu ja laskutus. Ostosummaa eivät kerrytä Kartanohotelli
Karolineburgin catering-palvelut, laskutuksen laskutuslisä (+5 €) tai iltaravintolaostot, jotka Asiakas / Asiakkaan
edustaja maksaa paikan päällä.
Esim. Asiakkaalta X laskutetaan kalenterivuoden aikana Peerâ-toimipisteiden palveluita (majoitus, ravintola- ja
kokous-/cateringpalvelut) 8400 € arvosta. Tämän lisäksi Asiakas X / edustaja tekevät iltaravintolaostoja
kalenterivuoden aikana 800 € arvosta, jotka maksettiin paikan päällä. Koska paikan päällä maksetut iltaravintolaostot
eivät kerrytä lahjakortteihin oikeuttavaa ostosummaa, Asiakas X:n yhteyshenkilölle lähetetään 2 * 100 € lahjakorttia
tammikuun loppuun mennessä.

ASIAKKUUS
Asiakkuus alkaa, kun Asiakkaan lähettämä Peerâ-yrityssopimusta koskeva pyyntö on hyväksytty. Asiakkuus on
voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus lopettaa asiakkuutensa ilmoittamalla siitä hotellin
vastaanottoon. Asiakkaan lopetettua asiakkuuden Peerâ Hotels käsittelee Asiakkaan yhteystietoja Oy Rova-Rest
Ab:n tietosuojaselosteen mukaisesti.
Asiakkaan halutessa uudistaa jo aiemmin lopetetun asiakkuuden tulee Asiakkaan lähettää uudelleen
yrityssopimusta koskeva pyyntö.
Peerâ Hotels pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yrityssopimusta koskeva pyyntö. Peerâ Hotels pidättää oikeuden
lopettaa Asiakkaan asiakkuus yksipuolisella ilmoituksella Asiakkaan toimiessa Peerâ-yrityssopimuksen
sopimusehtojen vastaisesti.
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