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SKIHOUSE
VUOKRAUSOPAS
Meille on tärkeää että lomasi onnistuu.
Olemme luvanneet lomahuoneiston
omistajalle, että olet meille kunniavieras.

Lataa tämä vuokrausopas mukaasi, siinä on
muutamia vinkkejä lomahuoneiston
käyttöön liittyen.

SKIHOUSE PHONE
+358 10 200 3240

OUR WEBSITE
www.skihouse.fi

SKIHOUSE WHATSAPP
+358 50 3023 205

https://api.whatsapp.com/send?phone=358503023205


MITÄ MUKAAN?
Lomahuoneistojen varustelutaso vaihtelee jonkin
verran. Vuokrahintaan sisältyy mökin tai
lomahuoneiston vapaa käyttö varattuna
ajankohtana. Kaikissa kohteissa on valmiina
käyttöösi kalusteet, tyynyt, peitot, patjat,
perusastiat ja ruokailuvälineet ruokailuun ja
ruuanlaittoon. Vesi, sähköt ja polttopuut
sisältyvät vuokrahintaan, ellei toisin mainita. 

Vuokrahintaan ei sisälly mahdollisia
lisäpalveluita (välinevuokraus, liinavaatteet,
loppusiivous), jotka on mainittu kunkin kohteen
esittelyssä erikseen.

Mökille tulee tuoda omat liinavaatteet
(aluslakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhkeet)
ellei kohdekuvauksessa erikseen mainita, että
liinavaatteet sisältyvät vuokrahintaan. 

Liinavaatteet voi useimmissa kohteissa myös
vuokrata tarvittaessa kohteen omistajalta tai
mökkihuoltajalta lisähintaan mökkivarauksen
yhteydessä. 

Huomioithan, että mökin vuoteissa ei saa nukkua
ilman lakanoita ja tyynyliinoja.

LIINAVAATTEET Useimmissa kohteissa loppusiivouksen voi tehdä joko
itse, tai sen voi tilata lisähintaan mökkivarauksen
yhteydessä. Muutamissa kohteissa loppusiivouksesta
huolehtii aina kohteen omistaja tai huoltaja ja
maininta tästä löytyy kohdekuvauksesta.

Jos olet tilannut loppusiivouksen lisäpalveluna tai
loppusiivous sisältyy varaamasi kohteen
vuokrahintaan, voit nauttia mökkilomastasi
leppoisasti aivan vuokra-ajan loppuun asti.
Lähtöpäivänä riittää astioiden pesu, omien roskien
vienti jätepisteelle, pullojen /juomatölkkien
kerääminen yhteen paikkaan, huonekalujen
palauttaminen omille paikoilleen, jääkaapin
tyhjentäminen ja liinavaatteiden pinoaminen yhteen
kasaan lattialle.

LOPPUSIIVOUS



JOS TEET
LOPPUSIIVOUKSEN
ITSE
Jos haluat tehdä loppusiivouksen itse,
siivoukseen on hyvä varata useampi tunti, sillä
se tulee tehdä hyvin perusteellisesti kohteen
omistajan siivousohjeita tarkasti noudattaen.
Loppusiivoukseen sisältyy ainakin imurointi,
lattioiden pesu, pölyjen pyyhintä,
vuodevaatteiden tuuletus ulkona, astioiden
tiskaaminen ja paikoilleen asettaminen, WC:n,
saunan ja pesutilojen pesu, roskien vienti
kohteen jätepisteelle, pullojen/juomatölkkien
vienti lähimmälle kierrätyspisteelle, uunin,
jääkaapin ja takan puhdistus sekä grillipaikan ja
pihan siistiminen. Tarvittavat siivousvälineet ja
pesuaineet löytyvät kohteesta.

Pyydämme sinua ilmoittamaan arvioidun
tuloaikasi suoraan varatun mökin omistajalle tai
paikalliselle mökkihuoltajalle muutama päivä
ennen lomaasi. Näin varmistat, että saat mökin
avaimet ilman viivästyksiä kohteeseen
saapuessasi. Arvioidun tuloajan ilmoittaminen
omistajalle tai huoltajalle myös auttaa
mökkihuollosta ja siivouksesta vastaavia tahoja
järjestelemään päivän työt mahdollisimman
tehokkaasti.

Voit ottaa yhteyttä varaamasi mökin omistajaan
tai huoltajaan joko puhelimella, tekstiviestillä tai
sähköpostilla. Omistajan ja/tai mökkihuoltajan
yhteystiedot löytyvät omasta
varausvahvistuksestasi.

ILMOITA TULOSTASI

Nauti lomastasi pohjoisessa. 

Me teemme osaltamme kaikkemme, että lomasi
onnistuu. Käytä rohkeasti saatavilla olevia
palveluita ja nauti olostasi.

Olet meille kunniavieras.

FEEL THE NORTH.


