
 
 

   

 
 
 

SOKOS HOTELS & RADISSON BLU HOTELS KOKOUSSARJAT MYYNTIPALVELU 

www.sokoshotels.fi www.radissonblu.fi 

S-ryhmän hotellien myyntipalvelu  VAHVISTUS   
PL 1 00088 S-RYHMÄ 
Puhelin +358 20 1234 600    
Fax +358 20 1234 647    
Sähköposti kokoussarjat@sok.fi  12.8.2020 
 
Sami Järvilä 
Suomen Keilailuliitto 
Ruusulankatu 3 
00260 Helsinki 
Puhelin +358505359688 
Sähköposti sami.jarvila@keilailu.fi 
 
 
MAJOITUS VAHVISTUS  

 
Kiitos yhteydenotostanne. Meillä on ilo vahvistaa Teille S-ryhmän palvelut seuraavasti: 

 
MAJOITUSKIINTIÖT 
 
 

 JUNNU TOUR GRANDE FINALE 2020 
Huonevaraus vahvistettava varattaessa luottokorttitiedoilla 
Varaukset vain myyntipalvelusta 

 
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa 

 28.-30.8.2020 
 
Varaustunnus:  
BJUNNUFINALE20 
 
lähetetty aiemmin 
erillinen vahvistus 

Original Sokos 
Hotel Kupittaa,  
Turku 

 
10 x 1hh/2hh standard 
 
 

EUR 84.00/1hh 
EUR 94.00/2hh 
 

 
 
20.8.2020 

  
 JUNNU TOUR 2020 

Huonevaraus vahvistettava varattaessa luottokorttitiedoilla 
Varaukset vain myyntipalvelusta 

 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa 

23.-25.10.2020 
 
Varaustunnus: 
BJUNNUTOUR20 
 
lähetetty aiemmin 
erillinen vahvistus 

Original Sokos 
Hotel Kupittaa,  
Turku 

23.-24.10.2020 
5 x 1hh/2hh standard 
 
24.-25.10.2020 
15 x 1hh/2hh standard 

EUR 80.00/1hh 
EUR 90.00/2hh 
 
 

25% 
varaamattomista 
huoneista 
vapautetaan 
myyntiin 13.9. 
 
50% vapautetaan 
2.10. 
 

Kiintiö  
raukeaa 
9.10.2020 
 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/
mailto:kokoussarjat@sok.fi
mailto:sami.jarvila@keilailu.fi
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SENIOREIDEN SM-KILPAILUT 2020, Helsinki, Tapanila 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta 
(varaukset tulee vahvistaa varattaessa luottokortilla) 

 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa 

12.-13.9.2020 
 
Varaustunnus:  
BSENIORITSM20 

Break Sokos 
Hotel Flamingo, 
Vantaa 

10 x 1hh/2hh standard 
EUR 70.00 / 1hh 
EUR 90.00 / 2hh  

 
29.8.2020 

 
 
NUORTEN JA JUNIOREIDEN SM-KILPAILUT 2020, Jyväskylä, Pupuhuhta 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta  
(nettivaraukset tulee vahvistaa varattaessa luottokortilla) 
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa 

28.-30.8.2020 
4.-6.9.2020 
11.-13.9.2020 
 
Varaustunnukset:  
28.-30.8. 
BSMKEILA20  
4.-6.9. 
BSMKEILA20A 
11.-13.9. 
BSMKEILA20B 

Original Sokos 
Hotel 
Alexandra,  
Jyväskylä 

pe-la  
5 x 1hh/2hh standard 
la-su 
10 x 1hh/2hh standard 

EUR 101.00/1hh 
EUR 101.00/2hh 

21.8.2020 
21.8.2020 
28.8.2020 
 
 
 
 
 

 
 
NAISTEN SM-KILPAILUT 2020, Salo, Hanhivaara 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta  
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa 
 

4.-6.9.2020 
11.-13.9.2020 
18.-20.9.2020 
25.-27.9.2020 
2.-4.10.2020 
 
Finaaliviikonloppu 
9.-11.10.2020 
 
Varaustunnus:  
BSMKEILA 
 

Original Sokos 
Hotel Rikala, 
Salo 

pe-la 
15 x 1hh/2hh standard 
la-su 
10 x 1hh/2hh standard 
 
 
pe-la 
5 x 1hh/2hh standard 
la-su  
10 x 1hh/2hh standard 
 
 

EUR 100.00/1hh 
EUR 120.00/2hh 

21.8.2020 
28.8.2020 
4.9.2020 
11.9.2020 
18.9.2020 
 
 
 
25.9.2020 

 
 
 
 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
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MIESTEN SM-KILPAILUT 2020, Lahti 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta 
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa 
 

11.9.-13.9.2020 
18.-20.9.2020 
25.-27.9.2020 
2.-4.10.2020 
9.-11.10.2020 
 
Finaaliviikonloppu 
16.-18.10.2020 
 
Varaustunnus:  
BSMKEILA2020 

 
Solo Sokos 
Hotel Lahden 
Seurahuone, 
Lahti 

15 x 1hh/2hh standard 
 
 
 
10 x 1hh/2hh standard 
 

EUR 87.00/1hh 
EUR 108.00/2hh 
 
 

28.8.2020 
4.9.2020 
11.9.2020 
18.9.2020 
25.9.2020 
 
 
2.10.2020 
 
 
 

 
VETERAANIEN SM-KILPAILUT 2020, Tampere 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta  
(varaukset tulee vahvistaa varattaessa luottokortilla) 
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  

Kiintiö 
raukeaa  
 

13.-15.11.2020 
20.-22.11.2020 
 
Finaaliviikonloppu 
27.-28.11.2020 
 
Varaustunnukset:  
13.-15.11. 
BVETERAANIT1SM 
20.-22.11. 
BVETERAANIT2SM 
27.-28.11. 
BVETERAANIT3SM 

Original Sokos 
Hotel Ilves,  
Tampere 

10 x 1hh/2hh standard 
 
 
15 x 1hh/2hh standard 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 85.00/1hh 
EUR 95.00/2hh 
 
 
 

16.10.2020 
23.10.2020 
 
 
 
30.10.2020 

 
MIESTEN JA NAISTEN SM-LIIGA, Tampere 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta  
(varaukset tulee vahvistaa varattaessa luottokortilla) 
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  
 

Kiintiö 
raukeaa 

 
3.-4.10.2020 
Varaustunnus:  
BKEILASMLIIGA20 
 

Original Sokos 
Hotel Ilves,  
Tampere 

20 x 1hh/2hh standard 
EUR 85.00/1hh 
EUR 95.00/2hh 

 
5.9.2020 

 
 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
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MIESTEN SM-LIIGA, Kuopio 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta  
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  
 

Kiintiö 
raukeaa 

 
13.-15.11.2020 
 
Varaustunnus:  

BKEILA20 

Original Sokos 
Hotel 
Puijonsarvi, 
Kuopio 

13.-14.11. 
10 x 1hh/2hh standard 
14.-15.11. 
15 x 1hh/2hh standard 

EUR 80.00/1hh 
EUR 85.00/2hh 

 
 
30.10.2020 

 
JUNNU TOUR 2020, Kouvola, Kuusankoski 
Varaukset myyntipalvelusta / www.sokoshotels.fi –nettisivulta  
(varaukset tulee vahvistaa varattaessa luottokortilla) 
 

Pvm Hotelli Huonemäärä/yö 
Hinta / standard-
huone / vrk  
 

Kiintiö 
raukeaa 

 
20.-22.11.2020 
 
Varaustunnus:  
BJUN201120 

Original Sokos 
Hotel Vaakuna,  
Kouvola 

20.-21.11. 
5 x 1hh/2hh standard 
21.-22.11. 
15 x 1hh/2hh standard 

EUR 70.00/1hh 
EUR 85.00/2hh 

 
 
13.11.2020 

 
Huonehinnat sisältävät buffetaamiaisen, ALV:n sekä asiakassaunan. 

  Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.  

  
Hinnat   Huonehinnat ovat erikoishintoja ja voimassa yllämainittuihin varauksiin.  
 
Kiintiövaraus 
 Olemme varanneet hotelleista kiintiöt, mistä jokainen osallistuja voi varata huoneen ja maksaa huoneensa itse. 

Majoitus on varattu yllä olevan taulukon mukaisille päiville ko. hotelleista. 
  
Kiintiöiden voimassaolo: 
 

Yllä oleviin taulukoihin on merkitty päivämäärät, million kiintiöt raukeavat. 
 Kiintiön voimassaoloajan päättymisen jälkeen myymättä jääneet huoneet vapautuvat automaattisesti hotellin 

omaan myyntiin.    
 
Huonevarauksien tekeminen  
kiintiöstä  
 Varaustunnus: merkitty yllä olevaan taulukkoon 
 *varaustunnus ilmoitettava varausta tehdessä* 
 
 Huonevaraukset tehdään puhelimitse tai sähköpostilla valtakunnalliseen keskitettyyn myyntipalveluumme joko 

puhelimitse tai sähköpostitse.  
 
Sokos Hotels Myyntipalvelu, yksittäiset huonevaraukset 

 Puhelin 020 1234 600 
 Sähköposti sokos.hotels@sok.fi 
 

tai nettisivuilta www.sokoshotels.fi 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
mailto:sokos.hotels@sok.fi
http://www.sokoshotels.fi/
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Maksutapa 

Majoituksen kiintiövarauksesta maksaa kukin osallistuja tai seura itse. 
 
Mikäli lasku lähtee suoraan yritykselle / seuralle, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan tarkan 
laskutusosoitteen ja tarvittavan viitteen jo varausvaiheessa. Yrityksellä tulee olla voimassaoleva 
laskutussopimus. Muissa tapauksissa maksu tulee suorittaa paikan päällä hotellilla. 

 
Henkilötietojen luovuttaminen:  

 
Henkilötietolain mukaisesti kiintiöstä varanneiden henkilöiden tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle voi 
tapahtua vain henkilön suostumuksen perusteella. 

 
Peruutus 

Mahdollisissa koko kiintiötä koskevissa peruutuksissa noudatamme ryhmävarausehtojemme, jotka ovat 
liitteenä. Kiintiö voidaan peruuttaa huonemäärän mukaisesti. 
 
Kiintiöstä tehtyyn yksittäiseen huonevaraukseen noudatamme yksittäisten huonevarausten peruutusehtoja. 
Yksittäinen huonevaraus voidaan peruuttaa kuluitta vielä saapumispäivänä klo 18:00 mennessä.  

ALV  
  Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
  
Sopimuksen siirto 
 
  Tätä varausta ei voi siirtää kolmannen osapuolen nimiin ilman molempien sopijapuolien suostumusta. 
 
 
Toimitusehdot 

 Liitteenä 
 

 Lämpimästi tervetuloa! 
  
Ystävällisin terveisin, 

  
Ritva  
Myyntineuvottelija / Kokoussarjat 

 S-ryhmän hotellien myyntipalvelu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/
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RYHMÄ-, KOKOUS-, TAPAHTUMA- JA RAVINTOLAVARAUSTEN TOIMITUSEHDOT S-RYHMÄN HOTELLEISSA  
 
Sopimusehdot koskevat kaikkia S-ryhmään kuuluvia hotelleja Suomessa ja koskevat näiden hotellien kokous-, ravintola- ja ryhmävarauksia. Varmistaaksemme 
sujuvat ryhmä-, kokous- ja tapahtumajärjestelyt, noudatamme alla olevia ehtoja, mikäli erikseen ei ole muuta sovittu.  
 
Varauksen vahvistus ja sitovuus  
Toimitusehdot astuvat voimaan kun asiakas on saanut varauksesta vahvistuksen joko suullisesti tai kirjallisesti. Varausvahvistus pitää sisällään varauksen 
yksityiskohdat, varausehdot ja hinnat. Muutokset varaukseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse myyntipalveluun.  
 
Hotellilla on oikeus valita osallistujamäärään sopiva tila. Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Osallistujamäärän muuttuessa 
olennaisesti, hotellilla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista. Yli yhden päivän 
kokousvarauksissa pidätämme oikeuden myydä kokoustilan iltakäyttöön.  
 
Tilaisuuden ohjelma ja nimilista  
Pyydämme lähettämään tilaisuuden tarkan ohjelman ja nimilistan huonejakoineen viimeistään (2) viikkoa ennen ryhmän saapumispäivää seuraavin tiedoin:  

 ryhmän nimi sekä tulo- ja lähtöpäivä  

 ryhmänjohtaja  

 arvioitu saapumisaika hotelliin  

 mahdolliset ruokailuajat ja erikoisruokavaliot (1 menu/ryhmä)  
 
Sopimuksen siirto  
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin tai ravintolan suostumusta.  
 
Yleiset peruutusehdot  
 
Peruutukset ja muutokset varauksiin voidaan tehdä ilman kuluja varauksen alkuperäisestä vahvistetusta huone- tai henkilömäärästä seuraavasti;  

Yli 200 henkilön tapahtumien osalta peruutusehdoista ja ‐kuluista sovitaan tarvittaessa erikseen.  
 
Osallistuja = Kokous- tai ravintolavaraukseen osallistuva henkilö  
Huonevuorokausi = Majoitusvarauksen huonevuorokausimäärä. Esim.  jos varauksessa on 15 huonetta kahdeksi yöksi on huonevuorokausia yhteensä 30 (15 
huonetta x 2 yötä).  
 
Peruutusehdoista  
Peruutustilanteissa peruutuskulut lasketaan taulukon mukaisesti erikseen majoituksen sekä kokous- ja ravintolapalveluiden osalta. Varauksen osallistujamäärän 
tai huonevuorokausien noustessa alkuperäisestä varauksesta, on hotellilla on oikeus ottaa käyttöön suuremman varauksen peruutusehdot. Hotelli perii täyden 
maksun niissä tapauksissa, joissa asiakas saapuu myöhemmin tai lähtee ennen sovittua aikaa tai jättää kokonaan saapumatta. Hotellilla on oikeus täyteen 
korvaukseen kaikista etukäteen tilatuista palveluista ja tuotteista, joita ei voida peruuttaa. Tällä tarkoitetaan myös alihankintana tilattuja palveluita. Laskutus 
tapahtuu vahvistetun henkilömäärän mukaisesti. Mikäli toteutunut määrä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.  
 
Maksuehdot  
Ryhmistä tehdään aina ryhmälasku = 1 lasku. Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Maksutapa on maksukortti tai käteinen, 
Venäjällä maksu vain luottokortilla. Mikäli maksu suoritetaan paikanpäällä, tarvitsemme varauksen vakuudeksi etukäteen luottokortin numeron ja kortin 
voimassaolopäivän ennakkovarmennuksen tekemiseksi. Laskutus on mahdollista vain, mikäli yrityksellä on voimassa oleva luottomyyntisopimus hotellin 
omistajan (Sokotel Oy tai Alueosuuskaupan) kanssa. Laskutuksesta perimme voimassaolevan laskutuslisän / lasku. Oikeus muutoksiin pidätetään. Hotelli voi 
tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua 
varaus.  
 
Tilauksen muutos 
Hotellilla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (esim. lakko, työsulku tms.). Niistä aiheutuvia 
vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai jos se vaarantaa hotellin 
maineen tai turvallisuuden. 
 
Hinnat 
Tapahtumien, kokousten sekä kongressien hinnoittelut sovitaan aina tapauskohtaisesti. S-ryhmä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat 
lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin tulevina sopimuskauden aikana. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilö-, tilojen tai huoneiden määrä). Hinnat eivät sisällä 
komissiota jollei vahvistuksessa toisin mainita. 

 1-15 osallistujaa tai 
huonevuorokautta  

16–40 osallistujaa tai 
huonevuorokautta 

41–60 osallistujaa tai 
huonevuorokautta 

61–120 osallistujaa tai 
huonevuorokautta 

121–200 osallistujaa tai 
huonevuorokautta 

100 % 
varauksesta 

7 vrk ennen tilaisuutta 14 vrk ennen tilaisuutta 28 vrk ennen tilaisuutta 42 vrk ennen tilaisuutta 56 vrk ennen tilaisuutta 

50 % varauksesta 5 vrk ennen tilaisuutta 10 vrk ennen tilaisuutta 14 vrk ennen tilaisuutta 28 vrk ennen tilaisuutta 42 vrk ennen tilaisuutta 

25 % varauksesta 3 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 14 vrk ennen tilaisuutta 28 vrk ennen tilaisuutta 

10 % varauksesta 1 vrk ennen tilaisuutta 1 vrk ennen tilaisuutta 4 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 7 vrk ennen tilaisuutta 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/
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Tilaajan vastuu 
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät 
tai kokous‐osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. 
Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa varauksesta 
kokonaisuudessaan. 
 
Erikoisjärjestelyt 
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä 
aiheutuvista kustannuksista. 
 
Valokuvaaminen hotellissa 
Mikäli Teillä on tarkoitus kuvata tilaisuudessa, ottakaa ennakkoon yhteyttä hotelliin luvan saamiseksi. 
 
Hotellin mahdollinen kiinniolo ja remontointi 
Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan 
kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta 
sovita. 
 

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.radissonblu.fi/

