Bokningsvillkor
Detta är bokningsvillkor mellan Mountain Guide Travel Sweden AB och våra Gäster. I denna text
anges Mountain Guide Travel som "vi" och gästen ibland som "du".
Ålder
Deltagande på alla våra aktiviteter gäller minimiåldern 18 år. Undantag kan göras om man deltar
tillsammans med målsman men bara efter samråd med oss.
Ställa in Resan eller Kursen
Mountain Guide Travel förbehåller sig rätten att ställa in en aktivitet om antalet anmälda deltagare
är för få. Aktiviteten kan även ställas in vid sjukdom (guidens), om inte ersättare kan ordnas. Vid
av Mountain Guide Travel inställd Aktivitet bokas deltagarna i första hand om till annat datum.
Val av ersättningstillfälle sker i samråd med gästen. Om ombokning ej kan ske, föreligger ingen
betalningsskyldighet för anmälda gäster.
Bokningens giltighet och Betalning
Efter bokningen får du en bokningsbekräftelse via epost. Du förbinder dig att betala en deposition
på 4000kr inom 14 dagar från bokningen eller om du föredrar hela betalningen.
Resterande del ska betalas senast 30 dagar innan startdatum.
Om det är mindre än 30 dagar kvar till startdatum ska hela summan betalas inom 7 dagar.
Bokning närmare än 14 dagar från startdatum kan bara göras efter överenskommelse med oss.
Betalning sker till det kontonummer som anges i bokningsbekräftelsen.
Om priset för resan eller kursen är mindre än 4000sek betalas bara kursens pris. (tex kortare
kurser som lavinkurs, klätterkurser mm)
Avbokning
Deltagare som anmält sig till en Aktivitet har rätt att avboka sin plats fram till 30 dagar före
Aktivitetens första dag. Avbokning görs skriftligen via mail till info@MountainGuide.se och ska
bekräftas av oss.
Vid all avbokning gäller följande regler:
Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före resan/kursen återbetalas ev erlagd betalning förutom
depositionen.
Vid avbokning 29 till 15 dagar före resan/kursen betalas 50% av avgiften.
Vid avbokning inom 15 dagar före resan/kursen betalas 100% av avgiften.
Försäkring
Deltagare förbinder sig att före aktivitetstillfället förvissa sig om att adekvat försäkring finns,
exempelvis genom hemförsäkring, olycksfallsförsäkring genom skola, fackförening eller
arbetsgivare.
För alpinklättring rekommenderar vi att du tar en försäkring genom Svenska Klätterförbundet
www.klatterforbundet.com
(Detta ger även vissa rabatter, ta med medlemskort.)

