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Saku Mõisa avalike ruumide broneerimise kord 

 Mõisa ruume on võimalik broneerida telefoni ja e-kirja teel.  
 Kliendile tehakse algselt eelbroneering, mis on kehtiv kuni 14 päeva. Täpne kuupäev, 

kaua pakkumine kehtib, märgitakse kliendile saadetaval personaalsel hinnapakkumisel. 
 Saku Mõisa ruumide rendihinnad määratakse ürituse eripärast ja kestvusest lähtuvalt 

ning märgitakse kliendile koostatud personaalsele hinnapakkumisele. Kinnitatud 
hinnakiri on kliendile kättesaadav ka mõisa kodulehelt*. 

 Broneering ja hinnapakkumine vormistatakse konkreetsele kokkulepitud kuupäevale 
ning selle muutmine on võimalik ainult vabade kuupäevade olemasolul. Kuupäeva 
muutmisest tulenevalt võib muutuda ka rendi ja teenuste maksumus. 

 Broneeringu kinnitamiseks on vajalik tasuda broneerimistasu Saku Maja AS poolt 
esitatud arve alusel arvel määratud tähtajaks. 

 Broneeringutasu maksmisel rakenduvad kliendile Saku Mõisa broneerimistingimused 
ning Saku Mõisa renditingimused ja kodukord**. 

 Broneerimistasu summa on 500.- ning see on tagastamatu***. Broneerimistasu e 
ettemaks on käsitletav kuni ürituse lõppemiseni kui tagatis ning see tagastatakse 
kliendile hiljemalt 7 päeva peale üritust ja lõpparve esitamist. Broneeringutasu summa 
500.- tasaarveldatakse ürituse lõpparve summast (kuni 7 päeva peale üritust) või see 
kuulub täies mahus tagastamisele juhul, kui peo käigus ei ole tellitud lisateenuseid/ 
tooteid ega kahjustatud, lõhutud mõisa vara või sisekorraeeskirju. 

 Broneering kehtib ainult tähtajaks tasutud broneerimistasu korral. Broneerimistasu 
maksmata jätmise korral broneering tühistatakse. 

 Broneeringu eest on võimalik tasuda sularahas, ülekandega ning pangakaardiga. 
Pangakaardi-tehingute korral, mille summa on võrdne/suurem kui 500 eurot, lisandub 
tehingu teenustasu 1% makstavast summast. 

 Pika etteplaneerimisega on võimalik broneerida järgmisi Saku Mõisa ruume: restoran 
Von Sackenmeck, Ballisaal, Palmisaal, seminariruum. 

 Väiksemaid salonge ja ruume broneeritakse ette kuni 30 päeva ning nende eest tuleb 
tasuda broneerimistasu 100.-. 

 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. 
 
*Kodulehel kajastuvad hinnad on informatiivse loomuga ning Saku Mõis jätab endale õiguse 
hindu muuta. Saku mõis garanteerib kliendile personaalsel pakkumisel väljatoodud hinnad. 
**Palun küsige tutvumiseks ka Saku Mõisa renditingimused ja kodukord eeskirja. 
Tingimustega mitte tutvumine ei vabasta reeglite järgimisest ja trahvide rakendumisest! 
***Palun lugege broneeringu tühistamise tingimusi. 
 
Saku Mõisa ruumide broneeringu tühistamine ja muutmine: Ballisaal, Palmisaal, 
Restoran von Sackenmeck, seminariruum 

 Kinnitatud broneeringut (ettemaks on tasutud) on võimalik tühistada, kuid Saku Mõisal 
on õigus keelduda broneerimistasu (500.-) tagastamisest. 

 Pulmapidude broneerimistasu ajavahemikul 1.juuni kuni 31.august Saku Mõis ei tagasta 
(v.a erandkorrad, kui pulmad jäävad ära traagilistel põhjustel või kui leitakse tühistatud 
kuupäevale uus samaväärne üritus/klient). 

 Jõulupidude broneerimistasu ajavahemikul 15.november kuni 10.jaanuar Saku Mõis ei 
tagasta. 

 Juhul, kui klient tühistab broneeringu (jaanuar-mai ning september-november) kuni 
90 päeva enne ürituse toimumist mistahes põhjustel, tagastab Saku Mõis kliendile 80% 
tasutud ettemaksu summast (400.-). 

 Juhul, kui klient tühistab broneeringu 89-60 päeva enne üritust mistahes põhjustel, 
tagastab Saku Mõis kliendile 50% tasutud ettemaksu summast (250.-). 

 
 



 
 
 

 Tühistamisel alates 59 päeva enne ürituse planeeritavat 
toimumist jätab Saku Mõis broneerimistasu täies ulatuses 
kliendile tagastamata (500.-). 

 Broneeringu kuupäeva on võimalik muuta vabade kuupäevade olemasolul kuni 60 
päeva enne planeeritavat üritust ilma lisatasuta. Alates 59 päeva enne planeeritava 
ürituse toimumise kuupäeva muutmist rakendub lisatasu 10% ettemaksu summast 
(50.-). 

 
Mõisa ruumide broneeringu tühistamine ja muutmine: Väiksemad salongid 
(Konjaki Salong, Härraste Salong, Jahisaal) 

 Kinnitatud broneeringut on võimalik tühistada, kuid Saku Mõisal on õigus keelduda 
broneerimistasu (100.-) tagastamisest. 

 Juhul, kui klient tühistab broneeringu kuni 21 päeva enne ürituse toimumist mistahes 
põhjustel, tagastab Saku Mõis kliendile 80% tasutud ettemaksu summast (80.-). 

 Juhul, kui klient tühistab broneeringu 19-14 päeva enne üritust mistahes põhjustel, 
tagastab Saku Mõis kliendile 50% tasutud ettemaksu summast (50.-). 

 Juhul, kui klient tühistab broneeringu 13-7 päeva enne üritust mistahes põhjustel, 
tagastab Saku Mõis kliendile 25% tasutud ettemaksu summast (25.-). 

 Tühistamisel alates 6 päeva enne ürituse planeeritavat toimumist jätab Saku Mõis 
broneerimistasu täies ulatuses kliendile tagastamata (100.-). 

 Broneeringu kuupäeva on võimalik muuta vabade kuupäevade olemasolul kuni 7 päeva 
enne planeeritavat üritust ilma lisatasuta. Alates 6 päeva enne planeeritava ürituse 
toimumise kuupäeva muutmist rakendub lisatasu 10% ettemaksu summast (10.-). 

 
Toitlustamise ning lisateenuste tellimise tingimused ja kord 

 Kõik Saku Mõisast tellitud toidud (menüüvalikute alusel) ja kogused peavad olema 
kinnitatud vähemalt 14 päeva enne üritust.  

 Toitude koguseid pole võimalik vähendada al 14 päeva enne toimuvat üritust. Klient 
peab tasuma kogu toidu eest, mis on tema poolt tellitud kuni 14 päeva enne toimuvat 
üritust. 

 Tellitud teenuseid on võimalik muuta kuni 14 päeva enne ürituse toimumist. Hilisemal 
tühistamisel võivad rakenduda teenuste tühistamisega seotud lisatasud.  

 Kõikide kinnitatud toitude ja teenuste eest peab olema tasutud Saku Maja AS poolt 
väljastatud arve ja maksetähtaja alusel enne üritust.  

 Lisajookide (ja ürituse käigus tellitud teenuste) eest arveldatakse peale üritust arve 
alusel vastavalt reaalselt tarbitud kogustele ja teenustele. 

 Jookide eest arvestatakse tasu avatud pudelite alusel. Kliendil on õigus kaasa võtta kõik 
üritusel avatud pudelid ja tarbimata jäänud toidud, kuna nende eest on ta eelnevalt 
tasunud või tasub peale üritust. 

 Mõis ei saa garanteerida pakkumises edastatud parterite teenuste saadavust enne, kui 
klient on 100% kindel oma soovist. Kinnitatud partnerite teenuste eest tuleb tasuda ka 
teenuse tühistamisel 100% teenuse hinnast (v.a juhul, kui teenus tühistatakse vähemalt 
90 päeva enne üritust). 

 
Majutuse broneerimis-tingimused 

 Eraürituse raames saab broneerida minimaalselt 5 tuba, kuna Saku Mõisas ei ole avalik 
majutus aastaringselt avatud ning puudub öövalve. Majutujate olemasolul palgatakse 
öö-administraator, kes vastutab külaliste turvalisuse eest. 

 Majutuse hinnad sisaldavad hommikusööki (vajalik ettetellimine). Hommikusöögi 
kellaajad on määratud pakkumisel ning on vastastikusel kokkuleppel võimalusel ka 
muudetavad. 

 Majutuse eest tuleb tasuda enne ööbimist. 
 


