Beställningsblankett MUEK:s Los Angeles-Las Vegas Tour 7–16 mar 2020
Fält 1 – 11 är obligatoriska att fylla i per deltagare. Om blanketten fylls i nätet,
vänligen spara i annat filnamn t ex. ditt namn och mejla åter till info@muek.com
1. Fullständigt(alla) namn exakt som det står i passet med tilltalsnamn med stora bokstäver
2. Personnummer XXXXXXXX-XXXX

3. Passnummer (kan meddelas in senare)

4. Passets utfärdandedatum

5. Passets utgångsdatum

6. Hemadress

(Vi kommer även att kräva in kopia på passet senast 31 dec.)

7. Telefon och email
8. Fakturaadress med ev. fakturareferens

9. Kontaktperson (beställare på företaget) namn, telefon och email

10. Namn på person att dela rum med (Lämna tomt om det inte spelar någon roll
eller skriv enkelrum om Ni köper till det.
11. Storlek på T-Shirt (delas ut under resan)
Ingår MUEK:s Los Angeles - Las Vegas tour enl.prospekt

29 400 kr

Tillval att kryssa i
Enkelrumstillägg
Anslutningsflyg SAS från Umeå enl.faktisk kostnad
Anslutningsflyg SAS från annan ort
Seminarium APV, YKB, ADR i Los Angeles

9 500 kr
kr
kr
900 kr

12. Datum och underskrift av behörig beställare som innebär att beställare och
deltagare tagit del av och accepterat nedanstående villkor:

Villkor: Skriftlig beställning på denna blankett senast 20 september. Beställning är bindande.
Avbokning mellan 21 september – 1 december debiteras med 6500kr. Därefter full betalning.
Beställningsavgift 6500kr (faktureras efter beställning) skall vara MUEK tillhanda senast 30
september 2019 och slutlikvid betald senast 30 mars 2020. MUEK förbehåller sig rätten att ställa in
resan om deltagarantalet understiger 10 personer den 20 september. MUEK frånsäger sig ansvar för
ev. olycka och stöld som kan inträffa. MUEK har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet
och äger rätt att byta ut Mathias som reseledare vid händelse av sjukdom/olycka. Varje deltagare
måste själv beställa/betala sin ESTA (visum)ansökan innan 1 januari 2020 och skicka kopia till MUEK.
Information ang. hur man gör med ESTA och annan fortlöpande information, kommer fortlöpande
mejlas till deltagaren under hösten. Prisreservation om dollarkursen stiger till över 12 kr,
förbehåller vi oss rätten att kunna justera upp priset innan avresa.
Det är ett krav att varje deltagare har egen reseförsäkring och avbokningsskydd (kan köpas på t.ex.
erv.se). Tips! Kolla med Ert eget försäkringsbolag vad Ni har/behöver köpa till.

