Mulligans
Boknings och betalningsvillkor
-Beställningen ska av Mulligans skriftligen bekräftas för att kunna åberopas av beställaren
-Vid beställning utgår en Bokningsavgift om 15 000 kr att betalas enligt fakturadatum
-Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning
-Preliminärt ordervärde om 50% faktureras 1 månad före arrangemangsdagen.
-Slutfakturan debiteras 14 dagar innan arrangemangsdagen i samband med att antal anges
-Val av meny och antal gäster meddelas Mulligans senast 2 veckor innan arrangemanget äger rum och
står till grund för fakturering
-Force majeure, Mulligans fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att
erlägga skadestånd om dess åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras
pga krig, upplopp, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, explosion, knapphet på transportmedel,
varor eller energi, olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från
underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

Allmänna regler
-Våra lokaler samt serveringsytor utomhus är rökfria
-Skadegörelse i samband med arrangemanget debiteras beställaren
-P.g.a brandrisk skall produkter såsom tex. Tomtebloss och rökmaskin godkännas av Mulligans
-I det fallet brandlarmet utlöses och detta leder till utryckning av brandkåren debiteras beställaren
deras avgift. Ca 14 000 kronor + moms.
-Egen medhavd alkohol är förbjuden
-Kunden ansvarar för att medfört material (dekor, emballage, lastpallar mm) tas bort direkt efter
genomfört arrangemang. Om inte debiteras extra sophämtning
-Vi har serveringstillstånd för slutna sällskap mellan 11:00 och 03:00

Avbokningsvillkor
-Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgift.
-Vid avbokning senare än 2 månader före arrangemangsdagen skall Mulligans ersättas med 50 % av det
totala ordervärdet,
-Vid avbokning senare än 1 månad före arrangemangsdagen skall Mulligans ersättas med 75% av det
totala ordervärdet,
-Vid avbokning senare än 2 veckor före arrangemangsdagen skall arrangören ersättas med 100 % på
beräknat totalt ordervärde.
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