
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.

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 8000kr inom 14 dagar från bokningen eller om du föredrar hela betalningen.
Resterande del ska betalas senast 60 dagar innan startdatum.
Om det är mindre än 60 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.

Avbokning
För Mont Blanc förekommer speciella avbokningsvillkor mot våra andra resor. Det finns ett komplicerat system för
att boka platser i hyttorna på berget som man måste bo i. De släpps ett specifikt datum varje år och tar slut direkt.
Vi måste alltså ha in din bokning innan dess och när den bokningen i hyttan är gjord går det inte avboka resan
eftersom vi inte kan ersätta dig då systemet inte tillåter varken ersättare eller namnbyte och alla platser är slut.

Sista datum för att avboka din medverkan på Mont Blanc är alltså 30 November året innan du ska göra din
expedition. Om du avbokar innan dess återbetalar vi din erlagda betalning förutom depositionen.

Avbokningar efter sista November året innan din expedition kan tyvärr inte återbetalas utan där är det full
betalning som gäller, även om du ännu inte betalat hela avgiften.

En annan anledning till varför vi behöver ha dessa regler är på grund av guide - klient ration på Mont Blanc. Det
guidas 1:2 och om en person avbokar så innebär det att resan inte kan genomföras utan en stor förlust eller extra
kostnad för den deltagare som är kvar på detta datum och eftersom vi inte får boka om eller ändra namn på
bokningen i hyttan så kan vi inte heller boka in en ny deltagare.

Vi rekommenderar därför alla våra gäster som bokar Mont Blanc att via sitt försäkringsbolag ordna med en
reseförsäkring som täcker expeditionens avgifter om du skulle bli sjuk eller av annan anledning inte har möjlighet
att medverka så det inte drabbar dig, oss eller den andra deltagaren om du inte har möjlighet att medverka på
expeditionen.

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.)


