
 

 

PALOHENKILÖSTÖN JALKAPALLON SM-TURNAUS 

JÄRJESTETÄÄN TURUSSA KUPITTAAN 

URHEILUKESKUKSESSA 28.-29.6.2023. 

ILMOITTAUTUMISET 30.4. MENNESSÄ rapi@netti.fi 

OSALLISTUMISMAKSU 300€ MAKSETTAVA 31.5. 

MENNESSÄ TURUN PALOKUNNAN URHEILIJAT RY:N TILILLE 

FI46 5710 9751 9230 47 .  

Myös tavallinen tai sähköinen laskutusmahdollisuus. 

PELIT PELATAAN TEKONURMIKENTILLÄ. 

LISÄTIETOJA rapi@netti.fi TAI 0400 860610 

 

Liitteenä myös Sokos-hotelli Kupittaan tarjous 

majoituksesta. Hotellilta on vajaan 10 minuutin 

kävelymatka pelipaikoille. 



 

 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
KIINTIÖVARAUKSEN VAHVISTUS 
 
Lähettäjä:  Ryhmämyynti 
Puhelin: 358 300 870 040 
Sähköposti: sales.turku@sokoshotels.fi 
 
Vastaanottaja:  Raimo Leino 
Yritys:   Turun Palokunnan Urheilijat ry. 
Puhelin:   +358400860610 
Sähköposti:  rapi@netti.fi 
 
 
Päiväys:  24.2.2023 
      
      
HEI!  
 
Lämmin kiitos yhteydenotosta sekä kiinnostuksesta Radisson Blu & Sokos Hotellien palveluja kohtaan. 
Vahvistamme sinulle toiveittesi mukaisesti oheiset palvelut. 
 
Ajankohta: 28.6.-29.6.2023 
 
Varausnumero: 27553400 
 
Seuraavalla sivulla näet tarkemman erittelyn varauksesi sisällöstä.  
 
Autamme mielellämme sinua järjestämään myös muuta ohjelmaa oleskelunne aikana, kuten ryhmäruokailun, erilaisia 
ulkoiluaktiviteetteja tai rentouttavan saunaillan. Kysy lisää erilaisista mahdollisuuksista rentoutumiseen ja viihtymiseen! 
 
 
Kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyntipalveluumme. Me olemme sinua varten. 
 

Sokos Hotels & Radisson Blu Hotel  

Turun kokous-, ravintola- ja ryhmävaraukset 

SOK Matkailu- ja Ravitsemiskaupan 

ketjuohjaus  

Turun Myyntipalvelu 

 
Puhelin: +358 300 870 040 
Sähköposti: sales.turku@sokoshotels.fi 

www.sokoshotels.fi   

www.radissonblu.fi 

 

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


 
 

    
 

 

Hotelli Huoneet / yö Huonehinta / yö 
 

Original Sokos Hotel Kupittaa 
Joukahaisenkatu 6 
20520 Turku 
p. 010 786 6000 
Original Sokos Hotel Kupittaa 

 

60 x Standard 1-hengen huone 
tai Standard 2-hengen huone 
(erillisillä vuoteilla) 
 
 

Osassa huoneista 
lisävuodemahdollisuus yhdelle 
aikuiselle 
 

 

94 EUR / 1hh Standard 
99 EUR / 2hh Standard 
 
 
Lisävuode 30 EUR 
 

 

Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, asiakassaunan käyttö, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutokseen. 
 
Huonehinnat eivät sisällä komissiota eivätkä vapaapaikkoja. 
 

Huonehintaan sisältyvät S-Card–kanta-asiakaskorttien edut.  
 
S-Card on S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden kanta-asiakasohjelma työmatkustajalle. Voitte tutustua korttiin ja sen 
etuihin tarkemmin osoitteessa https://www.sokoshotels.fi/fi/s-card. 
 
Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka. 
 
Erikoishinnan saa mainitsemalla varauksen yhteydessä kiintiötunnuksen, joka sovitaan kiintiön vahvistuessa. 
 
Voimassa 
Huoneet ovat varattavissa erikseen sovitulla kiintiötunnuksella vahvistuksessa mainitulle ajankohdalle saatavuuden 
mukaan.  
 
Varaukset kiintiöstä tulee tehdä kiintiön vahvistumisen yhteydessä sovittuun deadline-päivään (31.5.2023) mennessä.  
 
Kiintiön varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti hotellin muuhun myyntiin 31.5.2023. Erikoishinnat eivät ole 
voimassa, mikäli varaus tehdään sovitun deadline-päivän jälkeen. 
 
Varauksen vahvistaminen 

Huonekiintiöstä varauksen tehneet asiakkaat ovat vastuussa omista huonevarauksistaan. Yksittäinen kiintiöstä tehty 
varaus on veloituksetta peruttavissa tulopäivänä klo 18.00 asti, ellei toisin ole sovittu. Myöhäisen saapumisen voi taata 
luottokortin tiedoilla tai yritystakauksella. Ystävällisesti huomioittehan, että tietosuojasyistä luottokorttitietoja ei saa 
lähettää sähköpostitse. 
 
Maksutapa 
Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. 
Maksutapana hyväksymme käteisen, pankkikortin tai luottokortin.  
 

 
Varaukset:   Sokos Hotels Myyntipalvelu  
    
   Ryhmät - yli 11 henkilöä 
   Avoinna: arkisin ma-pe klo 8.30-16.30 
   Puh:  +358 300 870 040 
   Sähköposti:  sales.turku@sokoshotels.fi 
    
   Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus JALKAPALLON SM-TURNAUS varausta tehdessä. 
  

Huomioittehan ystävällisesti, että kyseisellä kiintiötunnuksella huoneet ovat varattavissa saatavuuden mukaan. 

 

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

https://www.sokoshotels.fi/fi/turku/original-sokos-hotel-kupittaa
https://www.sokoshotels.fi/fi/s-card


 
 

    
 

 
 
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, Radisson 
Blu Hotels & 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. 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Evita 
Myyntineuvottelija 
Radisson Blu Hotels & Sokos Hotels  
SOK Matkailu – ja Ravitsemuskaupan – ketjuohjaus / Turun myyntipalvelu 
 


