Destination Sälenfjällens SkiPass 2019/2020

Lokala säsongspass Sälen 2013/14

Översikt Destinationspass

Kommunkort
Barn och ungdom

Destinationspass

Medlemsföretag i Destination Sälenfjällen

Kommunkort barn/ungdom

• Ägare och anställda i Sälenfjällen

• Barn och ungdomar t.o.m. 15 år folkbokförda
i Malung- Sälen kommun

• Omfattar: Kläppen, Stöten och SkiStar Sälen
• Pris: 2 995 kr (inkl. moms)

• Säljstart fredag 25 oktober på Leonarden
(Outdoorbutiken) Öppet alla dagar 09-17

• Omfattar:
Kläppen, Stöten, SkiStar Sälen och Trysil.

•

Gratis mot uppvisande av personbevis som
styrker folkbokföring och ålder.

•

Dessa går direkt till respektive anläggnings
SkiPass-kassa.

Destination Sälenfjällen 2019/20
Information om Destinationspass

• Erbjudandet om köp av Destinationspass är en värdefull medlemsförmån som kommit till stånd via ett
gott samarbete mellan våra skidanläggningar.
• Hanteringen nedan kräver lite av dig som medlem men är nödvändig för att administrationen skall
fungera fullt ut.
• Det är avgörande att villkoren följs och att vi alla har en positiv grundinställning mot Leonarden som
hjälper oss med hanteringen.
• Anställda på Skistar kan enbart hämta ut Stöten och Kläppens Skipass.
• Anställda på Stöten/Kläppen kan enbart hämta ut Skistars Skipass.
• För dig som arbetsgivare är det nödvändigt att hjälpa oss med:
• Sammanställ en korrekt och komplett lista över anställda (se mall)
• Ge tydlig information till de anställda så att alla vet vad som krävs för att kunna köpa Skipasset

Information om Destinationspass 2019/2020
För att en medarbetare skall kunna köpa ett destinationspass måste följande villkor vara uppfyllda:
• Medlemsavgiften i Destination Sälenfjällen måste vara inbetald och registrerad.
• Som anställd räknas en medarbetare som arbetar i Destination Sälenfjällens geografiska område minst 3 månader under vintersäsongen
2019/2020
• Sammanställning av anställda med personuppgifter skall vara inskickad av arbetsgivaren minst 2 dagar före inköp av destinationspass och
skickas till ab@destinationsalenfjallen.se eller nw@destinationsalenfjallen.se

• Vid köp av destinationspass måste den anställde återfinnas på företagets lista enl ovan, ha med sig ett dokument (bifogas) som styrker namn
och arbetsgivare samt kunna uppvisa legitimation.
• Dokumentet skall, för att vara giltigt, vara undertecknat av närmaste chef/arbetsledare.
• OBSERVERA att vid en omsättning på 1 miljon/år, eller där under, ges möjlighet att köpa max 2 st. destinationspass per företag. Samma
villkor som ovan i övrigt.

• Destinationspass betalas på plats hos Leonarden.
Hantering av försäljning:
• Leonarden säkerställer att alla villkor enl ovan är uppfyllda, tar betalt av medarbetaren och överlämnar 2 st personliga värdebevis/kvitton
giltiga för uthämtning av 1 st personligt Destinationspass gällande SkiStar Sälens anläggningar samt 1 st personligt Destinationspass
gällande Kläppen/Stöten.

• Leonarden är av Destination Sälenfjällen förbundna att säkerställa korrekt dokumentation innan försäljning av Destinationspass
kan ske. Saknas något kan ingen försäljning ske.

Frågor
Har du frågor runt årets Destinationspass är du välkommen att kontakta oss!
Anders Bjernulf

Niklas Wahlström

070-23 795 00

070-314 59 06

ab@destinationsalenfjallen.se

nw@destinationsalenfjallen.se

