
ANSVARIG UTHYRARE 
Ansvarig arrangör är Gekåsbyn Ullared AB, 311 85 Ullared. 
Tel: 0346-375 01. Org.nr: 556603-3931. Som arrangör är vi 
skyldiga att: 

• se till att du får nödvändiga handlingar 

• informera om alla väsentliga förändringar, som rör  
 din bokning 

• köpta tjänster stämmer med beskrivningen. 

MINIMIÅLDER BOKNING 
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legiti-
mering sker vid ankomst. 

AVBOKNING OCH ÄNDRING 
Vid avbeställning tidigare än 4 veckor innan ankomst avgår 
ingen avgift. Vid avbeställning senare än 4 veckor före 
ankomst skall beställaren ersätta leverantören med en viss 
procentsats av värdet på beställningen. Vid avbeställning 
av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda 
delen. 
Avbeställning för privatpersoner; 
senare än 4 veckor före ankomst = 25% ersättning
senare än 1 dag före ankomst = 100% ersättning

SKYLDIGHETER SOM KUND 
• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen  
 så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas  
 omedelbart. 

• Du måste följa ordningsregler, anvisningar och  
 bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten,  
 transportmedel, etc. Du ansvarar själv för alla skador, som  
 uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du  
 eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam.

• Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten 
 eller på tomten, än vad du uppgav i bokningen. 

• Du får inte låta husdjur vistas i de stugor där husdjur är  
 förbjudet och rökning är helt förbjudet i alla våra  
 fastigheter. 

• Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid ankomst.

• Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som  
 ligger utanför vår kontroll.

FORCE MAJEURE 
För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder 
 utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inge skäligen 
kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och  
vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit  
eller övervunnit är uthyraren fri från skadestånds skyldighet 
eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans 
 inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller 
 annan i tidigare led. 

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
Genom att slutföra bokningen samtycker du till att 
 personuppgifter får behandlas av säljarna på Gekåsbyn 
Ullared.  Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig 
 gäst administration och att tillförsäkra att vi har tillförlitlig 
persondokumentation i händelse av olycksfall.  Uppgifterna 
kan också komma att användas för reserelaterade 
 erbjudanden från oss. 

BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Gekåsbyn 

Ullared AB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för privatpersoner som bokat 

boende, aktiviteter eller andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa. 

VÄLKOMMEN TILL GEKÅSBYN ULLARED! 


