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Till dig som vill hyra ut boende 2023!   

Vi söker uthyrningsobjekt till framför allt MTB Vättern 9/6, Tjejvättern 10/6, 

Halvvättern den 11/6 och Vätternrundan 16–17/6 men även andra evenemang.  

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

Svecia Travels AB, Poppelgatan 8, 591 35 Motala eller maila till info@sveciatravels.se 

eller lämna det på plats, vi finns på vårt kontor på Poppelgatan 8.  

Skicka gärna digitala bilder på boendet till oss (både exteriöra och interiöra) 

till info@sveciatravels.se 

Bra att veta:  

Gästernas 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. Vårt pris till er är 500 kr per bädd och natt och då skall 

sänglinne/handdukar ingå.  

Gästerna har olika önskemål om antal nätter till de olika loppen, lättast att få uthyrt är 

om ni inte låser er vid ett visst antal nätter för uthyrning dock är det alltid 2 nätter vid 

Vätternrundan. Kunderna ska städa efter sig (om inte ni själva önskar göra det) se till 

att städutrustning med mera finns tillgängligt.  

Om ni inte själva träffar era gäster tänk på att lämna lapp med instruktioner om 

fjärrkontroller, soptunnor och annat.  
 

Ni är våra och Motalas främsta och bästa ambassadörer och vi hör så mycket gott 

om er och era fina hem som ni upplåter till våra gäster! Så stor tack och vi 

hoppas på ett bra 2023.  

Avbokningsregler och er utbetalning:  
Gästen/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 gästen avbokar mellan dag 30 och fram till ankomst betalar 
Svecia Travels ut er ersättning ändå. 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 betalar ut er ersättning senast 30 juni 2023 men vår ambition är att göra det så 
snart som möjligt efter avslutad 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 gäster! 
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