GJALDS- OG AVLÝSINGSAVTALA BÓLKAR
§ 1 ALMENT
Er talan um 10 persónar ella fleiri, ið bíleggja saman,
so verður hetta lýst sum ein bólkur, og tá er henda
avtalan galdandi. Avtalan er galdandi frá tí, at hotellið

Tá bílagt verður minni enn 30 dagar áðrenn komu, so
skal navnalistin verða okkum í hendi í seinasta lagi 2
dagar eftir, at hotellið hevur váttað bíleggingina.

hevur váttað bíleggingina.
Tá bólkabíleggingar verða gjørdar, verða tit vinaliga
biðin um at senda okkum so ítøkiligar upplýsingar
sum gjørligt, so skjótt sum bíleggingin verður gjørd.
Vinaliga sendið okkum fult navn, telefonnummar og
teldupost hjá tí persóninum, sum hevur ábyrgdina
av bólkinum, talið av persónum í bólkinum, umframt
aðrar ískoytisupplýsingar, sum biðið verður um.
Eru børn við í bíleggingini, verða tit eisini biðin um at
upplýsa aldurin á børnunum. Børn eru tey, sum eru
millum 3 - 11 ára gomul.

Í navnalistanum skulu standa fornøvn, millumnøvn,
eftirnøvn á øllum teimum luttakandi í bólkinum.
Harumframt skal upplýsast, hvør møguliga skal búgva saman.
Um børn eru við, so verða tit eisini biðin um at upplýsa aldurin á børnunum. Børn eru tey, sum eru millum
3 og 11 ára gomul.

§ 4 BROYTINGAR
Eftir at navnalistin er sendur og móttikin, so kostar
hvør broyting eina broytingarupphædd, sum er 100 kr.
fyri hvønn persón.
Broytingar kunnu bara fremjast av tí persóninum, sum
er hevur gjørt bíleggingina. Tað merkir, at hinir luttakarnir ikki kunnu ringja til Hotel Skálavík og gera
broytingar.

§ 2 UNDANGJALD
Um bílagt verður meira enn 90 dagar áðrenn komu,
fellur eitt gjald, sum er 10% av samlaðu upphæddini.
Um bílagt verður millum 90 - 30 dagar áðrenn komu,
er gjaldið 20% av samlaðu upphæddini. Restupphæddin skal gjaldast 30 dagar áðrenn komu.
Um bílagt verður minni enn 30 dagar áðrenn komu,
so skal øll upphæddin gjaldast fyri bíleggingina beinanvegin. Upphæddin skal flytast á kontunummarið,
sum sæst í § 8. Um ikki verður goldið rættstundis, so
verður tað mett sum ein avlýsing, sí nærri í § 6.
Um aðrar veitingar eru bílagdar í sambandi við gistingina, so eigur hetta at verða goldið á hotellinum
áðrenn fráferð.

§ 5 VÁTTAN OG/ELLA ROKNING
Kundin hevur sjálvur ábyrgdina av at hava eftirlit við,
um váttanin og rokningin eru í tráð við bíleggingina. Kundin hevur somuleiðis ábyrgdina av, at Hotel
Skálavík fær røttu upplýsingar. Er talan um at býta rokningina í fleiri partar, so skal hetta fráboðast, tá bílagt
verður og í seinasta lagi, tá navnalistin verður latin.
Um kundin krevur rokningsbýti eftir, at navnalistin er
sendur, so verður ásett eitt umsitingargjald áljóðandi
200 kr. fyri hvørja rokning.
Kundin skal upplýsa Hotel Skálavík sína fullu adressu,
fulla navnið á tí, ið samband kann fáast við, umframt
telefonnummar og teldupost, sum rokningar skulu
sendast til.

§ 3 NAVNALISTI
Navnalistin skal verða okkum í hendi í seinasta lagi
30 dagar áðrenn komu. Navnalistin skal sendast til
booking@hotelskalavik.fo
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§ 6 AVLÝSING
Avlýsing av eini bílegging kann gerast uttan kostnað í
seinasta lagi 90 dagar frammanundan komu.
Um avlýst verður minni enn 90 dagar áðrenn komu,
verður undangjaldið ikki endurrindað.
Kundin skal skrivliga avlýsa bíleggingina.

§ 7 PRÍSBROYTINGAR
Hotel Skálavík tilskilar sær rættin til at broyta prísin,
um hækkingar eru í inflasjón, skattum og avgjøldum.

§ 8 GJALDING
Gjaldið verður flutt til Hotel Skálavík við upplýsingum
um bíleggingarnummar og avsendara til:
P/F Smyril Line | Yviri við Strond 1 | Postboks 370 |
FO-110 Tórshavn | Tlf. +298 345900
Bank: Eik Banki | 9181 0004819944
SWIFT / BIC Code: EIKB FO TF | IBAN Code: FO94
9181 0004 8199 44
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