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TRAL:n lomamökkien varausehdot 
 
Varaus- ja maksuehdot 
 
Varauksen tekijän tulee olla TRAL:n jäsen. 
 
Varaus tehdään netissä osoitteessa http://www.tral.fi/mokit olevalla lomakkeella. 
Varauksen voi tehdä Levin ja Rukan mökeille aikaisintaan yhdeksän täyttä 
kalenterikuukautta ennen halutun lomaviikon loppumista. Tämä yhdeksän kuukautta 
lasketaan tulevan kuukauden alusta alkaen täydet 9 kuukautta. Mökkiviikon saa 
ensimmäisenä varauksen tehnyt. 
 
Tahkon mökki on vapaasti varattavissa ympäri vuoden. 
 
Mökin varauksen jälkeen peritään ennakkomaksu, joka on 30 % vuokrasta. 
Ennakkomaksu maksetaan TRAL:n tilille kahden viikon kuluessa varausvahvistuksesta. 
Oikeus mökin varaukseen raukeaa, mikäli varausmaksua ei makseta eräpäivään 
mennessä.  
 
Loppusuoritus laskutetaan ja maksetaan viimeistään neljä viikkoa ennen vuokra-ajan 
alkua.  
 
Mökki on käytettävissä tulopäivänä klo 16 alkaen ja luovutus lähtöpäivänä klo 12 
mennessä. Mökkiin saa majoittua enintään mökkien esittelytekstissä mainittu 
henkilömäärä. 
 
Mökin vuokraan kuuluu kaksi kappaletta hissilippuja. Kadonneesta hissilipusta on 
ilmoitettava välittömästi TRAL:lle, joka on oikeutettu perimään lipun uusimisesta aiheutuvat 
kulut jäseneltä. 
 
Peruutusehdot 
 
Mikäli mökin varaus perutaan ei ennakkomaksua palauteta. Mikäli mökin varaus perutaan 
myöhemmin kuin neljä kalenteriviikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan 
varauksesta koko vuokra.  
 
Peruutus tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostilla osoitteeseen toimisto@tral.fi), laskun 
maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle. 
 
Mikäli peruuntuminen aiheutuu sairastumisesta, voi korvausta tässä tilanteessa hakea 
TRAL:n jäsenilleen ottamasta If Vahinkovakuutus Oy:n myöntämästä 
matkustajavakuutuksesta. 
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Siivousehdot 
 
Mökki tulee siivota lähtiessä.  AJäsen huolehtii siivouksessa seuraavista asioista: roskien 
vienti, lattioiden imurointi ja tarvittaessa pesu, astioiden puhdistus, tahrojen ja likojen 
poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Mikäli siivousta ei ole tehty 
asianmukaisesti, TRAL veloittaa siivoamattomasta mökistä erillisen siivousmaksun, 
vähintään 50 euroa + tarvittavat lisäsiivoustunnit. 
 
Rukan ja Tahkon mökkeihin ei saa viedä lemmikkieläimiä. Mikäli mökkiin on tuotu 
lemmikkieläimiä, voi TRAL periä jäseneltä siivousmaksua 100 euroa. 
 
Jos avain katoaa, peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Jäsen 
on vastuussa mökin irtaimistosta vuokrausaikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan 
mökille aiheuttamistaan vahingoista välittömästi ja korvaamaan ne vuokranantajalle. 
Tupakointi on kielletty mökin sisätiloissa. Sisällä tupakoinnista veloitetaan 100 euron 
tuuletusmaksu. 
 
Liinavaatteet 
 
Mökin varustukseen ei kuulu liinavaatteita eikä pyyhkeitä. 
 
Huomautukset 
 
Varaukseen liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi Tradenomiliitto TRAL ry:lle ja 
mökin kuntoon liittyvät huomautukset mökin huolitsijalle. Huolitsijan yhteystiedot löytyvät 
mökkivarauksen vahvistuskirjeestä sekä mökissä sijaitsevasta mökkikansiosta. 
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