
 

 

 
 

KIINTIÖVARAUKSEN VAHVISTUS 
 
Lähettäjä: Ryhmämyynti 
Puhelin: +358 300 870 000 
Faksi: +358 20 1234 646 
Sähköposti: groups.helsinki@sok.fi 

 
Vastaanottaja: Laura Loman  
Yritys: Etelä-Vantaan Taitoluistelijat  
Puhelin:   +358408643499    
Sähköposti:   evt.yksinluistelu@gmail.com 
 

 
Päiväys: 23.11.2022        
 
 
 
HEI ! 

 
Lämmin kiitos yhteydenotosta sekä kiinnostuksesta Sokos Hotellien palveluja kohtaan! 
 
Sokos Hotellien tilaisuudet ovat kuin vieraansa: ainutlaatuisia ja yksilöllisiä.  
 
Vahvistamme sinulle toiveittesi mukaisesti oheiset palvelut. 
 

 
Ajankohta: 6.-8.1.2023 
 
 
Seuraavalla sivulla näet tarkemman erittelyn varauksesi sisällöstä.  
 

 
PIENI IN JA SUURI IN T APAHTUMI IN  
 
Onko mielessäsi jo tulevia tilaisuuksia, joiden suunnittelussa voisimme sinua auttaa? Kaikkia Sokos Hotellien 
tapahtumia yhdistää aina huomaavainen ja lämminhenkinen palvelu, moderni varustetaso sekä sujuvat 
järjestelyt. Tarjolla on yllin kyllin erilaisia – juuri sinun tilaisuuteesi sopivia – vaihtoehtoja muutaman hengen 

rennoista saunakabineteista aina satojen henkilöiden uniikkeihin, juhlallisiin tiloihin. 
 
Kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyntipalveluumme. Me olemme sinua varten. 
 
 
 

 

 
Myyntipalvelu, pääkaupunkiseutu/  
Sales Service Center, Helsinki 
Capital Area  
 

Sokos Hotels | sokoshotels.fi  
 



 
 

 

 

 

Hotelli Huoneet / yö Huonehinta / yö 

 
Break Sokos Hotel Flamingo 
Tasetie 8 
01510 Vantaa 
p. 020 1234 605 

Break Sokos Hotel Flamingo 

 
20 standard yhden tai kahden 
hengen huonetta / yö 

 
120 EUR / 1hh standard 
140 EUR / 2hh standard 
 

 
 
Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro (ei koske Break Sokos Hotel Flamingoa, 
Solo Sokos Hotel Helsinkiä, Solo Sokos Hotel Tornia ja Heymo 1 hotellia),  langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutokseen. 
 

Huonehinnat eivät sisällä komissiota eivätkä vapaapaikkoja.  
 
Huonehinnasta ei myönnetä kanta-asiakasetuja / bonusta. 
 
Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka. 
 

Voimassa 
Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin 23.12.2022 klo 18.00. 
 
Varauksen vahvistaminen 
Kiintiöstä tehdyt huonevaraukset on vahvistettava luottokortilla varausvaiheessa. Yksittäinen kiintiöstä tehty varaus on 
peruttavissa tulopäivänä klo 18.00 asti, ellei toisin ole sovittu. Ensisijaisesti suosittelemme varauksen tekoa puhelimitse 

tai netissä. Ystävällisesti huomioittehan, että tietosuojasyistä luottokorttitietoja ei saa lähettää sähköpostitse. 
 
Maksutapa 
Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. 
Maksutapana hyväksymme käteisen, pankkikortin tai luottokortin.  
 

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

Varaukset:   Sokos Hotels Myyntipalvelu 

 
   Puhelin:  +358 300 870 000 / yksittäiset huonevaraukset 
   Telefaksi:  +358 20 1234 646 
   Sähköposti:  sokos.hotels@sok.fi 

  
   Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus LOHKOKILPAILU varausta tehdessä. 
   
   www.sokoshotels.fi – Varauskoodi netissä BLOHKOKILPAILU 
 
Huomioittehan ystävällisesti, että kyseisellä kiintiötunnuksella huoneet ovat varattavissa saatavuuden mukaan. 

 

 

 
Sopimuksen siirto  
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin tai 
ravintolan kirjallista suostumusta. Mikäli varaus siirretään hotellin suostumuksella kolmannelle osapuolelle, Sokos 
Hotels varaa oikeuden muuttaa alkuperäisiä hintoja ja varausehtoja. 
 
Tilaajan vastuu   

Hotelli ei ole vastuussa tilaajan tai hänen asiakkaansa tavaroihin tai omaisuuteen kohdistuvista vahingoista tai 
varkauksista. Asiakas on vastuussa asianmukaisista vakuutuksista, jotka koskevat hotellin omaisuuden 
vahingoittumista sekä materiaalien vahinkoja kuljetusten aikana hotelliin ja hotellista. Tilaajalle kuuluu vastuu näiden 
asioiden tietoon saattamisesta asiakkailleen. 
 

 

https://www.sokoshotels.fi/fi/vantaa/sokos-hotel-flamingo
mailto:sokos.hotels@sok.fi
http://www.sokoshotels.fi/


 
 

 

 

Lämpimästi tervetuloa! 
 

 
Ystävällisin terveisin, 
 

Outi 
Myyntineuvottelija 
Myyntipalvelu, pääkaupunkiseutu 

 
 
Sokotel Oy, pääkaupunkiseudun ryhmämyyntipalvelu 
 

 


