
   
   

Till dig som vill hyra ut boende 2021!   

På grund av pandemin Covid 19, tar vi från och med nu emot intresseanmälan från cyklister för 

boende 2021 och kommer att på bästa sätt matcha ihop det med era boenden. Dock med förbehållet 

att det kan avbokas. Vi håller oss uppdaterade med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 

tar nödvändiga beslut i samverkan med Maif/Vätternrundan.  

Vi hoppas dock att Vätternrundan och cykelveckan kommer kunna genomföras som tänkt 2021! 

Vi ber er att läsa våra avbokningsregler noga!  

Kunden/Svecia Travels AB har rätt att avboka fram till 30 dagar innan ankomst. Svecia 
Travels försöker då hyra ut hyresobjektet i möjligaste mån, men garanterar aldrig 
uthyrning. Om kund avbokar mellan dag 30 och fram till ankomst betalar Svecia Travels 
ut 80% av hyresbeloppet till värden/ägaren. Svecia Travels förbehåller sig dock rätten att 
hyra ut objektet till annan kund vid avbokning, vilket innebär att ägaren ej kan hyra ut på 
egen hand. 
 
Vi söker uthyrningsobjekt till framförallt cykelveckorna Tjejvättern och Halvvättern den5 september  och 

Vätternrundan 3-4 september men även andra evenemang. 

Fyll i ditt avtal samt objektsbeskrivning och skicka det till oss per post på adress: 

Svecia Travels AB, Platensgatan 3, 591 35 Motala 

eller maila till info@sveciatravels.se 

eller lämna det på plats, vi finns på vårt kontor på Platensgatan 3 i Motala hamn (Tullkammaren)  

öppet måndag-fredag kl. 10-16. 

Skicka gärna digitala bilder på boendet till oss (både exteriöra och interiöra) till info@sveciatravels.se 

Bra att veta:  

Kundernas krav har ökat genom åren, vilket gör att vi förbehåller oss rätten att tacka nej till de objekt 

som vi av erfarenhet vet är svåra att hyra ut. 

Vi hyr endast ut bra sovplatser. Rekommenderat pris är 400 kr per bädd och natt. 

Vi hyr endast ut rum som har fönster och dörrar. 

Kunderna har olika önskemål om antal nätter, lättast att få uthyrt är om ni inte låser er vid ett visst antal 

nätter för uthyrning. 

När evenemangen pågår och ni har bokningar via oss, kontakta oss direkt om något 

inträffar, vi är då anträffbara dygnet runt på 0141-20 99 00, så hjälper vi till. Det är svårt 

att reda upp saker i efterhand, så ring oss gärna direkt.   

 

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller undrar över någonting! Vi finns alltid på 

telefon 0141-20 99 00.   

Vi hoppas på ett gott samarbete och att vi får nöjda besökare!  

Svecia Travels AB, Platensgatan 3, 591 35 Motala, 0141-20 99 00, info@sveciatravels.se    
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