Selskabsbetingelser /Julefrokostbetingelser
Vi er rigtig glade for, at I vil spise på Restaurant Vita i København. Vi ønsker, at I får den bedste oplevelse ved jeres besøg
og beder om, at I læser disse betingelser igennem.

RESERVATION TIL GRUPPER
I forbindelse med selskaber/julefrokoster har vi ekstra travlt. Fra søndag t.o.m. onsdag er vi fleksible i forhold til
ankomsttid, dette kan aftales i forbindelse med bordreservation.
Torsdag til lørdag har vi ekstra travlt i restauranten. Her kan I vælge imellem:
1. 17.00-20.00.
2. 2015-uden bagkant
Skal I nyde aftenen uden stram bagkant, kan I reservere et helaftensarrangement med fleksibelt ankomsttidspunkt efter
aftale.

MENU, DRIKKE & SÆRLIGE HENSYN
Menuen skal være ens til grupper, men vi tager naturligvis højde for allergener og kostrestriktioner. Jeres endelige
menuvalg, inklusiv særlige kosthensyn, samt endeligt gæsteantal skal være os i hænde senest 21 dage før ankomst.
Reserverer I med kortere varsel, beder vi om disse oplysninger hurtigst muligt. På vores hjemmeside præsenteres vores
anbefalede drikkemenuer, men I kan også vælge at bestille en velkomstdrink eller nogle flasker vin til bordet. I kan
naturligvis bestille mere på aftenen. Se hele udvalget i vores drikkekort.

BETALING
Regningen skal betales samlet af én person. I forbindelse med julefrokoster opkræver vi depositum som skal betales senest
7 dage efter aftalen er bekræftet.
Vi modtager langt de fleste typer kreditkort. Kreditkortgebyr: Alle firmakort, samt private betalingskort udstedt uden for
EU/EØS, bliver pålagt et gebyr. For American Express gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr.

Afbestilling/Reduktion
Når bindende bestilling er afgivet, kan afbestilling eller reduktion af antal gæster ske således:
Indtil 30 kalenderdage før arrangementet: Afbestilling/reduktion kan frit foretages uden betaling.
15-29 kalenderdage før arrangementet: Der betales 25 % af reduktionen.
7-14 kalenderdage før arrangementet: Der betales 50 % af reduktionen.
1-6 kalenderdage før arrangementet: Der betales 75 % af reduktionen.
På dagen for arrangementet: Der betales 100% af reduktionen.
Frister og vilkår gælder uanset årsagen til afbestillingen/reduktionen.

Bindende bestilling
Bestilling af menu er bindende, når menu er valgt ud fra fremsendt forslag med angivne priser eller ud fra sortimentet på
restaurantens website, og restauranten derefter skriftligt har bekræftet bookingen. Hvis der er bestilt nærmere angivne
drikkevarer, omfatter den bindende bestilling også disse. Hvis der på tidspunktet for afbestillingen/reduktionen ikke er
bestilt nærmere angivne drikkevarer, anses menu som bestilt med accept af drikkevarekort på restaurantens website. (Hvis
der ikke er bestilt nærmere angivne drikkevarer på tidspunktet for afbestillingen/reduktionen, opkræves intet for
drikkevarer.)
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