Wedding Garage goes Love me do 3.1.2019

Matkan ehdot
Matkan ehtoihin ei voida suoraan soveltaa valmismatkalakia, sillä Wedding Garage
ei järjestä matkoja säännöllisesti, ja matka ei kestä yli 24h eikä sisällä majoitusta.
Tästä huolimatta kerromme asiat ja vastuut kuitenkin selkeästi ja vastaamme
mielellämme lisäkysymyksiin!
1. Asiakas voi ostaa matkalipun Wedding Garagen myymälästä tai pyytää
sähköpostilla matkan maksutiedot. Matkan tulee kaikissa tapauksissa olla
maksettuna 18.1.2019 mennessä. Matkan voi tilata sähköpostilla osoitteesta
info@weddinggarage.fi.
2. Matkan hinta on 38€. Ennen 22.12.2018 ostetuista lipuista annetaan
Ennakkolippu-alennus 7€ ja ennen 7.1.2019 ostetuista lipuista annetaan
alennus 5€ Matka sisältää kuljetuksen, VIP-lipun Love me do –
häätapahtumaan Kaapelitehtaalla 19.1.2019 ja istumapaikan ennalta
sovittuun häämuotinäytökseen.
3. Wedding Garage pidättää oikeuden perua matka, mikäli sille ei ole tarpeeksi
osallistujia 7.1.2019 mennessä. Mikäli Wedding Garage peruu matkan,
hyvitämme maksut asiakkaille kokonaisuudessaan välittömästi maksutiedot
saatuaan.
4. Mikäli asiakas haluaa perua matkan, hän voi tehdä sen milloin tahansa. Ennen
31.12.2018 perutuista matkoista asiakas saa hyvityksen 50%. 7.1.2019 jälkeen
perutuista matkoista palautetaan 10€ asiakkaalle, riippumatta siitä minkä
hintainen lippu on ollut. 15.1.2019 jälkeen perutusta matkasta emme voi
hyvittää hintaa kuin vakavin perustein. Asiakas voi siirtää matkan toiselle
henkilölle kirjallisesti ilmoittamalla asian sähköpostilla. Matkan siirtäminen
toiselle henkilölle ei maksa mitään.
5. Matkalippu tulee säilyttää koko matkan ajan.
6. Jyväskylästä matkalle lähdetään lauantaina 19.1.2019 klo 7:15 Harjun
tilausajolaiturista.
7. Tampereelta matkalle lähdetään Kalevan ABC:ltä 19.1.2018 klo 9 aikoihin,
tarkka lähtöaika ilmoitetaan matkustajille etukäteen.
8. Turun matka on peruttu. Turusta matkalle lähdetään linja-autoaseman
tilausajolaiturista 19.1.2018 kello 8.45.
9. Matkustajien tulee olla paikalla viisitoista minuuttia ennen lähtöaikaa. Linjaauto lähtee sovittuna aikana. Mikäli matkustajia otetaan kyytiin Lahdesta tai

Hämeenlinnasta pysähdyspaikka ja aika ilmoitetaan heille etukäteen
kirjallisesti sähköpostilla.
10.Paluumatkalle lähtö on Kaapelitehtaalta klo 17, elleivät kaikki matkustajat
ole palanneet kuljetukseen aiemmin ja yksimielisesti halukkaita lähtemään
aiemmin kotimatkalle. Kuljettajan yhteystiedot annetaan bussissa.
11.Tämä on iloinen matka! Matkustajan tulee noudattaa matkalla hyviä tapoja.
Häiritsevästi käyttäytyvä tai muiden turvallisuutta vaarantava matkustaja
voidaan jättää kyydistä lähimmälle liikenneasemalle tai viranomaisten
haltuun. Matkustajan jättäminen kyydistä on ajoneuvon kuljettajan päätös.
Mikäli matkustaja omalla käytöksellään aiheuttaa kyydistä poistamisen,
hänelle ei hyvitetä matkalippua tai korvaavaa kuljetusta.
12. Messuilla turvallisuudesta vastaa Love me do – organisaatio ja heitä
edustavat järjestyksenvalvojat. Lipun ostaneiden tulee noudattaa
messujärjestäjän antamia ohjeita.
13. Wedding Garage ei vastaa messujen sisällöstä tai messujen ohjelmaaikataulussa tapahtuvista muutoksista.
14. Matkalipun ostaneille voidaan tarjota matkalla ja messuilla myös muita etuja
ja alennuksia. Nämä ovat ylimääräisiä etuja, eikä niitä julkaista ennen matkan
varmentumista 7.1.2019. Mikäli bussi tulee täyteen aikaisemmin, julkistamme
lisäedut sitä mukaa kun niitä järjestetään – koska me vaan ollaan niin kivoja
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