
 
 
 
INSTÄLLDA PLANER? 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Vi rekommenderar alltid (särskilt i dessa tider) att lägga till avbeställningsskydd (295 kr/rum) till sin bokning. Ni 

har möjlighet att utan avbeställningsskydd avboka eller ändra er bokning fram till 7 dagar innan ankomst. Från 

6 dagar innan ankomst debiteras hela beloppet vid avbokning, om inte avbeställningsskydd tecknats. Skyddet 

ger dig rätt att flytta eller boka av hela vistelsen senast 12:00 dagen före ankomst och samtidigt få tillbaka hela 

summan för vistelsen.  

OBS! Grupp och konferensbokning, Bröllop och större privata tillställningar omfattas ej av 

avbeställningsskyddet.  

 

BOKNINGSVILLKOR OCH INFORMATION  

Åsby Hotell Konferens och Spa är en kontantfri anläggning. Det går bra att betala med kort, swish eller faktura. 
För faktura, meddela fakturaadressen senast 7 dagar innan ankomst. Alla priser på vår webbplats asbyhotel.se 
är inklusive moms, om inget annat anges vid prisuppgiften 

1. PAKETBOKNING: 

Du som privatperson och bokar 6 personer, 3 rum eller färre rum har möjlighet att utan 

avbeställningsskydd avboka och ändra i er bokning fram till 7 dagar innan ankomstdagen. För er som 

bokar 8 personer, 4 rum eller fler rum så gäller reglerna för konferens och grupparrangemang nedan. 

Från 6 dagar innan ankomst debiteras hela beloppet vid avbokning, om inte avbeställningsskydd 

tecknats (295 kr/rum). Om avbeställningsskydd tecknats kan bokningen avbokas utan kostnad fram till 

12:00 dagen före ankomstdagen. Avbokningsskyddet återbetalas ej och debiteras ert kort alternativt 

skickas faktura efter avbokningen. Beställaren är ensam ansvarig för skada eller sabotage som ni själva 

eller deltagare genom försummelse vållar på Åsby Hotel, och beställaren blir då ersättningsskyldig. 

Åsby Hotell har rätt att avvisa de grupper som stör lugn och ordning. De från priser som publiceras på 

vår webbplats asbyhotel.se är prisexempel för vistelser med ankomst på vardagar i standardrum och 

del i dubbelrum. Om du i online bokningen valt datum, rumstyp och paket ser du det aktuella priset. 

Hotellrummen är garanterat tillgängliga från 15:00 (från 13:00 med tillägget tidig incheckning). Det går 

givetvis utmärkt att starta vistelsen hos oss innan du checkar in, bagagerum finns då till förfogande 

och detta meddelas senast 1 dag innan ankomst. Utcheckning på avresedagen sker senast 11:00.  

 

2. ENKEL LOGIBOKNING:  

Avbeställning av enkla rumsbokningar utan tillägg kan ske senast kl. 12:00 dagen före ankomst. Uteblir 

Ni utan att avbeställa i tid debiteras Ni för första dygnet. 

 

3. ENKEL LOGIGRUPPBOKNING UPP TILL 10 RUM:  

Avbeställning av enkla rumsbokningar för grupper utan tillägg kan ske 10 dagar före ankomst. Uteblir 

Ni utan att avbeställa i tid debiteras Ni för första dygnet. För rumsbokningar över 10 rum gäller våra 

avbokningsregler för grupp och konferens. 

 

 

 

 



 

 

 

4. GRUPP- OCH KONFERENSARRANGEMANG 

Du som beställare är ansvarig för beställningen- och arrangemangets uppkomna kostnader. Uteblir 

deltagare från beställd måltid, boende eller aktivitet medför detta inte rätt till nedsättning av pris. 

Betalning sker efter avslutad vistelse via faktura, om inget annat avtalats. Vid delad faktura tillkommer 

en expeditionsavgift på 100 kr per faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar om inget annat anges eller om 

särskilda betalningsvillkor avtalats. Avbokning av grupp- och konferensarrangemang skall ske 

skriftligen. Vi avbokning 4 veckor före ankomst tillkommer ingen kostnad. Vid avbokning 2-4 veckor 

före ankomst debiteras 75% av bokningsvärdet. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomst 

debiteras 100% av bokningsvärdet. Vid reducering senare än 14 dagar före ankomst kan 10% av 

deltagarantalet reduceras utan debitering. Vid reducering senare än 7 dagar före ankomst debiteras 

100% av bokningsvärdet per varje avbokad deltagare.  

 

5. BRÖLLOP OCH STÖRRE PRIVATA TILLSTÄLLNINGAR 

Vid bokning av bröllop och större privata tillställningar hjälper vi er med planering och utformning av 

ert evenemang. Här gäller följande bokningsvillkor. 

25% faktureras i samband med bokning (ej återbetalningsbar) 

50% skall vara oss tillhanda 10 dagar innan evenemanget. 

25% plus eventuella tillägg skall vara oss tillhanda 10 dagar efter avslutat evenemang. I händelse av 

utförutsedda tillfälligheter är Evenemanget ombokningsbart utan kostnad senast 30 dagar innan bokat 

datum. 

 

 

6. ÅSBY DAGSPA 

För dig som bokat en vistelse med Åsby Spa har du tillgång till spat under dom tider som angetts i er 

bokning. Åsby Spa har fullständiga serveringsrättigheter. Det är ej tillåtet med medhavd egen mat eller 

dryck. Ni har möjlighet att boka av er dagspa vistelse med 24 timmars framförhållning. Ingår spaentré i 

ert paket gäller paketets avbokningsregler för paketbokning (se ovan) Om avbokning sker för sent eller 

att gäst inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera hela beloppet till bokarens namn och 

adressuppgifter. 

 

7. EVENEMANGSPAKET 

Du som privatperson som bokar något av våra olika evenemangspaket så gäller följande betalning- och 

avbokningsvillkor.  

Betalning ska vara oss tillhanda senast 10 dagar innan ankomst, vid bokning inom 10 dagar sker 

betalning direkt in till vårat bankgirokonto och går inte att avboka. 

Avbokning kan ske kostnadsfritt 14 dagar innan ankomst, avbokas bokningen efter det blir ni 

debiterade 100% av bokningsvärdet.  

 

ÖVRIG INFORMATION 

Vid mindre privata tillställningar kan betalning ske på plats om detta särskilt avtalats vid bokning. 

Meddela oss senast 7 dagar före ankomst om eventuella allergier innan er ankomst. Enklaste sättet att 

ta sig till Åsby Hotell är med bil eller tåg. Parkering är gratis och ligger i direkt anslutning till hotellet. 

Informera oss vid bokning om ni önskar ladd plats. Kontakta oss om ni anländer ni med tåg till 

Hallstahammars tågstation som ligger 900 m från hotellet så hjälper vi er med gångvägsbeskrivning. Vi 

blir väldigt glada för all hjälp vi kan få i vårt utvecklingsarbete. Därför har vi en gästenkät som vi gärna 

skickar ut till er via mejl, efter utcheckning. Vid en bokningsförfrågan/bokning sparas dina 

kontaktuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy, som du hittar i sin fullständiga version på 

asbyhotel.se 


