STANDARD

Bilaga 5

Standarderbjudande till dig som Stugägare
Du lämnar Ägarveckor senast 30 april inför kommande säsong. (För säsongen 2019-2020 senast 30 april
2019, för säsongen 2020-2021 senast 30 april 2020 osv.)
Du får reservera max 6 ägarveckor varav max 3 får vara högsäsong. Del av vecka räknas som hel vecka.
Med högsäsong menas jul, nyår, trettonvecka, vecka 7-10 samt första och andra påskveckan.
Du får 25% rabatt på Åres säsongspass alternativt xx% rabatt på SkiStar All kort *, eller 25% rabatt på 8
dagars valfria skipass under säsongen.
*de destinations specifika Skipassen kommer på sikt att försvinna och ersättas av Skistar All kort.
Du får tillgång att med rabattkod boka 5/50 på SkiStars 5 destinationer (Sälen, Åre, Vemdalen, Trysil
eller Hemsedal)

SKISTARALL
Vårt mest generösa erbjudande till dig som Stugägare
Du lämnar minst 10 veckor till Skistar för förmedling under ordinarie vintersäsong (vecka 51-16).
Du får reservera max tre högsäsongsveckor per vintersäsong för eget bruk. Med högsäsong menas jul,
nyår, trettonvecka, vecka 7-10 samt första och andra påskveckan. Del av vecka räknas som hel vecka.
Du lämnar Ägarveckor för nästkommande säsong 2019-2020 senast 1/11 2018. (För säsongen 20202021 senast 1/11 2019, för säsongen 2021-2022 senast 1/11 2020 osv.)
Du får
50 % rabatt på SkiStar All säsongskort
25% rabatt på 8 dagars valfria dagar under säsongen. Gäller på din destination. Vintersäsong.
NYHET! 25% rabatt på 6-8 dagars kort. Gäller på din destination. Vintersäsong
Med "SkiStar All säsongskort" åker du skidor på Skandinaviens fem största skidorter hela säsongen.
Du får 15% rabatt på skidskola och skidhyra.
Du får tillgång till rabattkod till 5/50 på SkiStars skandinaviska destinationer
Du får 15% rabatt på cykelhyra och cykelguide (kan endast bokas på plats)
Alla förmåner gäller ägare samt make/maka/sambo och egna hemmaboende barn under 18 år. Rabatten kan inte överlåtas. Om
objektet har flera ägare och/eller är registrerat på bolag/företag utgår rabatten till en ägare med familj. Kontroller kommer att
genomföras och överträdelse beivras.

BOKNING AV ÄGARVECKA
Bolaget har i hyresförmedlingsavtalet 11 § angivit att Uthyraren anmäla sitt behov av egna veckor
under nästkommande vintersäsong. Uthyraren har möjlighet att disponera högst sex veckor/del av
vecka för egen del under vintersäsongen, av dessa får högst tre vara högsäsong. Med högsäsong menas
jul, nyår, trettonvecka, vecka 7-10 samt första och andra påskveckan.
Under de flest tider på året finns det dock möjlighet er för Uthyraren att med kort varsel innan ankomst
undanta ytterligare veckor/del av vecka för eget bruk. Om uthyraren vill disponera ytterligare period i
”sista minuten” ca 14 dagar före ankomst bokar ägaren detta själv via ägarsidan.
Vecka = Hel vecka, del av vecka = kortvecka eller weekend samt enstaka dygn.

Ersättning
Grunden är att ordinarie avtal följs. Objekten ska ha samma ägare, all kommunikation mellan Uthyrare
och Bolaget sker via en kontaktperson samt utbetalning sker till ett konto, annars gäller ej denna
rabattmodell.
- 1-4 objekt – 70% i ersättning samt ordinarie avtal
- 5-10 objekt – 75% i ersättning samt ordinarie avtal
- 11-15 objekt – 77% i ersättning samt ordinarie avtal
- 16 objekt och över – 80% i ersättning samt ordinarie avtal
Bolaget förbehåller sig rätten att göra justeringar av ersättning och förmåner, retroaktivt i de fall antalet
objekt lämnade till förmedling ändras under pågående avtalsperiod.
Betalningsskyldighet vid avbokning
Bolaget är betalningsskyldigt till Uthyraren för de avbokningar som sker senare än 6 dagar innan
ankomstdatum och där bokning har skett tidigare än 6 dagar innan ankomstdatum och betalning erlagts.
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