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MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT TENNISMATKALLE 26.4-2.5.2020. 

 

Hintaperuste 

Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Lennot ja majoitukset varattu. Pidätämme 

oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat edellyttävät 12 osallistujaa. Jos osallistujamäärässä jää alle 

minimin on matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa ohjelmaa, muuttaa hintaa tai perua matka (YME10). 

Matka sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti ovat peruutuskelvottomia liputuspäivän jälkeen, 

sekä erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityja maapalveluja esim. majoituksissa, harrasteissa tai 

vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Käyttämättä jätetyistä palveluista ei mahdollista 

saada hinnanalennusta. On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa, tai matkustajien tietoja 

matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 7.2 oikeuttamina, ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää 

matkalippujen kirjoittamisen jälkeen. Myöhemmin tehtyjä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää 

matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. 

 

Turistivero, taxe de sejour  

Majoittajalla oikeus periä ns. turistivero (n. 2 € / yö / yli 13-v). Tämä turistivero maksetaan paikan 

päällä majoitukseen.   

 

Yleistä 

Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen matkaa 

ja matkan aikana tavoittaa. Matkustajan on huolehdittava tarvittavistaan matka-asiakirjoista (kuten 

passista) sekä omista dokumenteistaan. Jos matkustaja ei käytä menolentoa, hän menettää oikeuden 

käyttää myös paluulentoa. Matkan varaaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkanjärjestäjältä 

saamansa tiedot eteenpäin oman seurueensa muille lähtijöille ja on vastuussa niiden oikeellisuudesta 

matkanjärjestäjää sekä matkalle lähtijöitä kohtaan. Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 

oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille 

alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

  

Matkan varaus-, maksu- ja peruutusehdot  

Matkanne on erikoismatka, jota koskevat YME4 koskien erityisehdot. Varauksen yhteydessä 

maksetaan varausmaksu 350 euroa sekä palvelumaksu / hlö. Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun 

asiakas ilmoittautuu matkalle. Tällöin asiakas sitoutuu maksamaan alkumaksun. Mahdollisesta 

matkavahvistuksen jälkeisestä muutoksesta (kuten nimi) peritään todelliset kulut sekä erillinen 

palvelumaksu 24 euroa/aikuinen ja 12 euroa/alle 17 v. Loppumaksun eräpäivä on 40 päivää ennen 

lähtöpäivää. Maksettuja suorituksia ei palauteta.  

 

Matkustajatiedot 

Lähtijöiden tiedot tulee antaa kuten matkustajan passissa (1. etunimi + sukunimi 

kokonaisuudessaan). Yhteystiedot tulee saada niin, että matkustajiin saadaan yhteys myös matkan 

aikana. Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle mahdollisesta matkapaketin toteuttamisessa 

havaitsemistaan virheistä ilman aiheetonta viivytystä.  

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matka  

Matkustajan peruuttaessa matkan veloitamme matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 4.1 ja YME 

1.3 oikeuttamina matkustajalta em. peruutusehtojen mukaiset kulut. Jos matka on hinnoiteltu sen 

mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai 

huoneistoon, ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 
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peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen 

jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle. (YME 4.2 – 4.3.) 

 

Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy myös matkan 

keskeytysvakuutus ja peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen 

tai kuoleman varalta. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme tarkistamaan että 

vakuutusturvanne on riittävä. Lisäksi kehotamme hankkimaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin 

Kelasta.  

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 

yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä esitteessä 

esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force 

majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa 

selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. Lentoyhtiö pidättää oikeuden muuttaa 

lentoaikatauluja ja verojen määrää. Jos tarjouksen reittilennot peruuntuvat lentoyhtiön toimesta, 

Pamplemousse ei vastaa vaihtoehtoisen kuljetuksen aiheuttamista lisäkustannuksista. 

   

Tietoa maiden poliittisesta sekä terveydellisestä tilasta pitää Suomen ulkoministeriö, www.um.fi, 

Suomen lentokenttien aikatauluista ja turvamääräyksistä näet www.finavia.fi.  

 

Tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Matkanjärjestäjä on 

vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi matkanjärjestäjä on hankkinut 

lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, 

turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Tämä on lain 

vaatima vakiolauseke ja koskee kaikki vakuuden antaneita matkanjärjestäjiä.  

 

 

                                                 
 

 

Pamplemousse Oy on Kilpailu- ja kuluttajarekisterissä  oleva vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 

4796/04) ja on antanut vakuuden toiminnastaan.  www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri.  

 

Yleiset matkapakettiehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi/matkaehdot/.  Mikäli tässä tarjouksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla 

olevissa ehdoissa on ristiriitaisuuksia noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja 

erityismatkaehtoja. 
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