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Våra villkor
Bokningssvillkor
Mer av Mindre org nr. 901114-4327, förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet vid för få anmälda deltagare,
vid väderförhållande som kan innebära en säkerhetsrisk samt vid restriktioner från Folkhälsomyndigheten
under rådande pandemi. I dessa fall försöker vi hitta ett annat passande tillfälle att genomföra aktiviteten.
Om deltagaren inte kan flytta till ett annat tillfälle betalas hela beloppet tillbaka.
Anmälan/bokning
Anmälan och bokning av aktivitet, hyra av utrustning, köp av presentkort görs via hemsidan, via Instagram,
via Facebook eller via e-post. En bokningsbekräftelse skickas med e-post från Mer av Mindre. Bokningen är
inte slutgiltig förrän deltagaren fått en bokningsbekräftelse.
Avbokning
•

•

Endagsaktivitet: Avbokning sker kostnadsfritt fram till 48 timmar innan påbörjad aktivitet. Därefter
faktureras en avbokningsavgift på 700kr. Avbokning sker alltid kostnadsfritt vid sjukdom styrkt
med läkarintyg.
Aktivitet som inkluderar övernattning: Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan aktivitetsstart
betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning senare än 30 dagar före aktivitetsstart debiteras
100% av priset. Aktivitetsavgiften återbetalas alltid vid sjukdom styrkt med läkarintyg.

Betalning
•
•
•
•

Endagsaktivitet: Går bra att betala på plats vid aktivitetens start alternativt via faktura.
Aktivitet som inkluderar övernattning: Kräver förskottsbetalning och betalas i samband med
anmälan.
Hyra av utrustning: Sker vid uthämtningstillfället.
Betalning för presentkort: Sker i samband med köp.

Både företag och privatpersoner betalar via Swish till nummer 123 014 66 96, via betallänk eller faktura med
bankgiroöverföring till 5584-3791. Betalningsvillkoren för faktura är 14 dagar med en dröjsmålsränta på 10%.
Val av betalsätt sker vid bokning.
Resegaranti
Vi är medlemmar i Visita. Det innebär att alla våra paketresor omfattas av Kammarkollegiets resegaranti.
Boende och mat
Boende och mat ingår i vissa fall i vald aktivitet. Alla eventuella behov av specialkost och/eller allergier
behöver anges av deltagaren vid bokningstillfället. För information om vad som ingår i priset se respektive
aktivitet.
Foto och video material
Mer av Mindre’s guider, personal och representanter kommer i de flesta fall dokumentera aktiviteter
genom att filma och/eller fota. Rättigheten till detta material ägs av Mer av Mindre. Mer av Mindre
förbehåller sig rätten att använda film- och fotomaterialet i marknadsföringssyfte på hemsidan, i sociala
medier, i broschyrer och annat tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial. Om gästen ej önskar att
deltaga i denna dokumentering måste detta uttryckas skriftligt till Mer av Mindre.
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