
 

 

 

 

 

 

  

Tarjoamme retkeilymajatasoista majoitusta 
opiskelija‐asuntolassamme. Kahden hengen 
huoneita 4:n tai 8:n hlön soluasunnossa. 
Huonevarustus: kaksi sänkyä, pöytää, tuolia 
ja vaatekaappia. Soluasunnon yhteistilassa 
pieni keittokomero, jääkaappi, pirttikalusto 
ja sohva, wc ja suihku. Käytettävissäsi ovat 
uimaranta ja nuotiopaikka. 

Double rooms in apartments for 4 or 8 
persons. Facilities in the rooms: two beds, 
desks, chairs and wardrobes. Facilities in the 
apartment: a kitchenette, fridge, kitchen 
table and chairs and a sofa, bathroom. Enjoy 
the nature! You can go swim in the lake. 

 

Majoitustilat opiskelija-asuntolassa  
 



 

Varausehdot 
 

Majoitus varataan puhelimitse tai sähköpostilla. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausvahvistus, josta 
ilmenee varauksen ajankohta, hinta ja mahdolliset lisäpalvelut. Majoituksesta lähetetään lasku asiakkaalle. 
 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen 
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje tai sähköposti) Koulutuskeskus Salpaukseen. Varauksen 
peruuttamisesta peritään 20 € toimisto‐ ym. kulujen kattamiseksi. 
 

Koulutuskeskus Salpauksen oikeus peruuttaa varaus 
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Koulutuskeskus Salpaus voi perua varauksen.  
 

Oleskelu opiskelija‐asuntolassa 
Huoneen/huoneiston avaimet luovutetaan asiakkaalle varauksen yhteydessä sovittuna ajankohtana. Jos avain 
katoaa, asiakas on velvollinen kustantamaan uuden avaimen teettämisen ja mahdollisen sarjoittamisen 
kustannukset (esim. lukon uudelleen sarjoitus 172 €). 
Huone/huoneisto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei muuta 
ennakkoon sovita. Huoneistojen viikkovuokrauksissa vaihtopäivä on perjantai. 
Asiakas huolehtii huoneen/huoneiston siivouksesta majoituksen aikana itse. Normaali loppusiivous majoituksen 
päättyessä sisältyy vuokrauksen hintaan. 
Lemmikkieläimen tuonti opiskelija‐asuntolaan on ilman lupaa kielletty. Teltan tai asuntovaunun käyttö 
Koulutuskeskus Salpauksen alueella on ilman lupaa kielletty. 
 

Vahinkojen korvaukset 
Asiakas on velvollinen korvaamaan huoneelle/huoneistolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. 
 

Oikeus hintojen muutoksiin 
Koulutuskeskus Salpaus varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen 
syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Koulutuskeskus Salpauksella on oikeus korottaa ja vastaavasti 
velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos majoituspalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat. 
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Majoitushinnat  
Hinnat ovat vuorokausihintoja. 
33 e 2 hh/hlö/yö, sis. alv 10 % 
36 e 1 hh/hlö/yö, sis. alv 10 % 
 
110 e koko 4 hengen solu, sis. alv 10 % 
220 e koko 8 hengen solu, sis. alv 10 % 
 
Aikuisopiskelijoille 17 e 2 hh/hlö/yö, sis. alv 10 % 
 
Liinavaatteet 9 e/hlö, sis. alv 24 % 
Pyyhe 6 e/kpl, sis. alv 24 % 
 

Koulutuskeskus Salpaus 
Laurellintie 55, 17320 Asikkala 
p. 044 708 0712 / Sakke Pennanen 
p. 050 387 1938 / Satu Rutanen 
Tervetuloa!  
 
Asuntola on suljettu heinäkuussa. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 


