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Malmin seurakunnan juhlamatka Namibiaan heinäkuussa 2020. KUSTANNUKSET, 

MAKSUT ja MUUT RAHA-ASIAT 

 

1. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Koonono matkat Oy, Y-tunnus 2394378-1, 

Kuluttajaviraston valmismatkaliiketunnus 2949/11/Mj. 

 

2. KOONONO-matkojen kustannustasoon vaikuttavat ajankohta, matkapäivien määrä, 

lentohinnat, maa-kuljetusten pituus, valitun majoituksen taso, osanottajamäärä, valuuttakurssit, 

verot ja muut maksut. 

 

3. Matkan hinta EUR 2900 / 3600 sisältää ohjelmassa mainitut lentomatkat, bussi- ja 

autokuljetukset, majoitukset ja ruokailut (aamiainen ja päivällinen tai lounas), juomaveden aterioilla 

ja bussissa, palvelumaksut, luonnonpuisto- ja sisäänpääsymaksut sekä suomalaiset matkanjohtamis-

, opas- ja tulkkauspalvelut ja matkanjärjestäjän toimistokustannukset. 

Yhden hengen huoneen lisämaksu (8 / 14 yötä) on 240 / 400 euroa. 

 

4. Merkittävät (yli 5 %) muutokset valuuttakursseissa (1 eur= 15,5 nad), veroissa ja muissa 

viranomaismaksuissa sekä kustannuksissa, joihin matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa, voivat johtaa 

lopullisten kustannusten tai ohjelman tarkistamiseen. 

 

5. Yllä mainittujen kustannusten lisäksi matkustaja huolehtii passin, henkilökohtaisen 

matkavakuutuksen, rokotusten ja malarianehkäisyn sekä mahdollisten välipalojen, juomien ja niihin 

liittyvien palvelumaksujen kustannuksista ja muista henkilökohtaisista menoistaan. 

 

6. Maksuaikataulu 

6.1.  Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 1. erä 300 euroa matkanjärjestäjän tilille. 

Maksu sisältää ilmoittautumis-, varaus- ja toimistomaksun sekä ennakon lentolippua 

ja ulkomaille suoritettavia varausmaksuja varten. 

 

6.2. Riittävän osanottajamäärän ilmoittauduttua maksetaan 1200 euroa lentolipun 

hankintaa ja muita ennakkomaksuja varten. 

 

6.2. 20.2.2020 mennessä maksetaan 3. ennakkomaksuerä 1100/1800 euroa sekä 1. hengen 

huoneen lisämaksu 240/400 euroa ulkomaille suoritettavia ennakkomaksuja varten

  

6.4. Matkalle lähdön jälkeisenä 1. arkipäivänä maksetaan loppuerä 300 euroa. 

 

Matkanjärjestäjä voi perustelluista syistä (esim. lentolippujen maksaminen) poiketa 

maksuaikataulusta. 

 

7. Laskut: Kutakin maksuerää varten lähetetään erillinen lasku. Alv-kanta 0 % perustuu 

Arvonlisäverolain pykäliin 66§ ja 71§ kohta 1. 

Käännä 
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8. Pankkitili: Koonono Matkat Oy FI3380009710250451, swift-koodi DABAFIHH 

 

9. Matkan peruuntuminen ja mahdolliset maksunpalautukset 

 

10. Matkanjärjestäjän peruuttaessa tai keskeyttäessä matkan palautetaan matkustajan 

ennakkomaksut tai niiden osat lain ja Kuluttajaviraston määräysten mukaisesti. Matkanjärjestäjä on 

konkurssin tai maksukyvyttömyyden varalta antanut Kuluttajavirastolle lain vaatiman vakuuden. 

 

11. Lentokuljetuksen osalta noudatetaan lipun myyneen lentoyhtiön ehtoja ja määräyksiä, mikäli 

matkustaja peruu matkustamisen tai lentoyhtiö peruu kuljetuksen. 

 

12. Matkustajan peruessa matkansa  

12.1. Matkan erityisluonteen takia ovat peruutusäännökset yleisistä valmismatkaehdoista 

poikkeavia: 

 

12.2. Matkanjärjestäjä pidättää toimistokuluina ilmoittautumis- ja varausmaksun 300 euroa 

(varausmaksu palautetaan, jos matka peruuntuu vähäisen osanottajamäärän takia). 

 

12.3. Matkustajan peruessa matkansa ennen toisen ennakkomaksuerän maksamista, ei toista 

ja kolmatta erää tarvitse maksaa. 

 

12.4. Matkustajan peruessa matkansa ennen kolmannen ennakkomaksuerän maksamista, ei 

loppumaksua tarvitse maksaa. 

 

12.5. Matkustajan peruessa matkansa 3 päivää ennen matkaa, ei loppuerää tarvitse maksaa.  

 

12.6. Matkanjärjestäjälle maksetuista ennakoista palautetaan se osa, jota ei ole lähetetty 

ulkomaisille kuljetusten ja majoitusten toimittajille, kuitenkin siten, että peruutuksesta 

ei saa aiheutua haittaa eikä lisäkustannuksia muille matkalaisille. 

 

 

 

13. Muilta osin noudatetaan yleisiä pakettimatkaehtoja (kts www.smal.fi tai www.kkv.fi tai 

pyydä meiltä).). 

 

14. Matkavakuutus on edellytyksenä matkaan osallistumiselle. Ota vakuutus (ellei sinulla ole 

sellaista ennestään) viimeistään ennen toisen erän maksamista. Jatkuvan vakuutuksen maksut ovat 

vain hieman lyhytaikaisten vakuutusten maksuja korkeammat. Vakuutus korvaa mm. 

peruuntumisesta aiheutuneet kulut matkustajan peruuttaessa matkan hyväksyttävistä syistä, sekä 

matkan aikana sairastumisesta tai loukkaantumisesta aiheutuneet vahingot. Tarkemmat tiedot 

löytyvät matkavakuutusesitteistä ja asiakirjoista    
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