
BOKNINGSREGLER ELISERO HOTELL & AQUARIUS SPA 

ALLMÄNT 

Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Namnet på det bolag som driver hotellet 
heter Mercurex AB (org nr 556603-8963). Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande 
regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller särskilda regler.   

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE 

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske 
muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- 
och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation. 

BOKNING AV MINDERÅRIG UTAN MÅLMANS SÄLLSKAP 

För att boka ett rum på Elisero Hotell och Aquarius Spa måste du vara minst 18 år. Du som bokar rummet för 
en underårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet. 

TA MED GÄSTER TILL HOTELLRUMMET 

Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra 
reserverade lokaler. 

ANKOMST OCH AVRESA 

Tider för in- och utcheckning varierar beroende på bokning och prisklass. Läs vår detaljerade prisinformation 
om vad som gäller för din vistelse här. 

AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST 

Avbokningsvillkoren varierar beroende på vilket pris du har bokat, läs noga detaljerad prisinformation. Om inte 
annat överenskommits vid bokningstillfället eller priset du har valt har andra regler skall avbeställning ske 
senast kl 18.00 dagen före ankomstdag. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 före 
ankomstdag, får du betala för ett dygn. 

TIDIG AVRESA OCH VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID 

Gäller din bokning en bestämd tidsperiod men avresan sker tidigare kan det medföra prisjusteringar. Ta 
kontakt med hotellet och meddela avresa. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med 
ett dygn i taget behöver du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall har vi rätt att ta betalt för 
ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 
18.00 dagen före avresan. 

FÖRVARING AV VÄRDESAKER OCH BAGAGE PÅ HOTELLRUMMET ELLER I 
BAGAGERUMMET 

Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt vid in/utcheckning, frukost eller när du väntar på taxi. Hotellet 
har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle 
kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara. Hotellet har inte något strikt ansvar för egendom 
som du förvarar på hotellrummet eller i bagagerummet. 



BETALNING 

För vissa priser gäller förskottsbetalning. Läs detaljerad prisinformation. Detta belopp avräknas den slutliga 
räkningen. Avbokar du rummet utan hänsyn till avbokningsvillkoren, har hotellet rätt att behålla 
bokningsavgiften/förskottsbetalningen. Generellt gäller att hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast 
vid ankomsten till hotellet. Hotellet accepterar de vanligast förekommande kontokorten samt Swish. Hotellet 
är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har 
erbjudit sig att göra det. 

DIN EGEN SÄKERHET 

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på 
insidan av hotellrumsdörren. Läs även broschyren "Att bo på hotell". 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - GDPR 

Mercurex AB behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter och är 
personuppgiftsansvarig med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan 
personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av 
skydd för den personliga integriteten.  

Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din 
betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse 
för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. 
Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. spa, restaurang, för att vi ska kunna leverera dessa 
tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt 
för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar 
kräver att vi gör så.  

BEHANDLING BASERAD PÅ DITT SAMTYCKE 

Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina 
personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra tjänster och produkter. Om du inte längre vill få 
nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta 
ändamål genom att kontakta oss eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt 
behandling kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana personuppgifter 
behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss. 

DINA RÄTTIGHETER 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. 
Om du vill utöva dina rättigheter, tala med receptionen så hjälper de dig eller skicka e-post till 
info@eliserohotell.se. 

TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER 
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter, samt 
begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen 
och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag. 

BEGÄRA RÄTTELSE 
Du har, om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära 
rättelse av personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss. Mercurex AB 



ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att 
informera oss därom. 

ÅTERKALLA SAMTYCKE MED FRAMTIDA VERKAN 
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, 
återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt. 

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL 
Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar 
dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss. 

RADERING 
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte personuppgifter som vi 
behandlar enligt lag eller avtal med dig. 

KONTAKTUPPGIFTER MERCUREX AB / ELISERO HOTELL 

E-post: info@eliserohotell.se 
Telefon: 031-55 39 81 

mailto:info@eliserohotell.se
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