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Pidä juniorillesi hauskat ja vauhdikkaat syntymäpäiväjuhlat VM Karting Centerissä. Valmispakettiimme sisältyy ryhmälle 
2x10min ohjattua karting ajoa oman porukan kesken. Ammattitaitoiset ohjaajamme pitävät ryhmälle täyden perehdytyk-
sen ajamiseen, joten ohjelma soveltuu hyvin myös ensikertalaisille.

Lisäksi ryhmälle varataan ajojen päätteeksi tarjoilualue n. tunniksi herkutteluja varten. Pakettiin kuuluvat pizzapalat (n.2 
palaa/hlö) mehutarjoiluineen. Tarjoiluihin voi myös lisätä mm. karkkia, sipsiä ja jäätelöä oman valinnan mukaan.  Halutes-
saan voi ohjelmaan liittää vielä palkintojenjaot ajojen päätteeksi. Podiumin äärellä on oiva  tilaisuus kerrata ajovaiheita ja 
mahdollisuus myös ryhmäkuvaan. Katso hinnasto alta.

Synttäripaketit ovat varattavissa arkisin ma-to sekä sunnuntai päiville. Kaikki ajamiseen tarvittavat varusteet tarjoamme 
paikan päällä. Kysy vapaita aikoja asiakaspalvelustamme varataksesi taatusti ikimuistoiset kaverisynttärit.
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Jos vahvistetun varauksen haluaa siirtää toiselle päivälle, peritään siitä 100€ siirtomaksu. Siirto tulee laittaa käytäntöön 
viimeistään 3 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli siirrosta ilmoitetaan vasta 3 päivän sisällä tilaisuuden  ajankohdasta, 
käsitellään tapahtuma peruutuksena ja ohjelmasta veloitetaan näin ollen 100% minimiveloitus.

Alustava varaus on voimassa 7 päivää varauksen tekopäivästä, jonka aikana se tulee vahvistaa. Vahvistettu varaus on sitova, 
jonka peruutuksesta veloitetaan 50% varatun ohjelman minimiveloituksesta. Peruutuksista 3 päivän sisään varauksen 
ajankohdasta veloitetaan 100% ohjelman minimiveloituksesta. 

HINNOITTELU

Paikalle tulee ilmoittautua viimeistään 30min ennen ratavarauksen alkua. Ajamaan meneminen on nykyään entistä hel-
pompaa ja sujuvampaa, sillä ajohaalaria ei ajamiseen enää vaadita. Moderneista sähköautoistamme ei rasvoja tai öljyjä 
pääse valumaan ja sotkemaan kuljettajaa. Meiltä saa jokainen pakolliset varusteet, kuten kypärän ja kypärähupun ajon 
ajaksi käyttöön. Suosittelemme ajamiseen pitkähihaista ja rentoa vapaa ajan vaatetusta. Kuljettajakokouksessa hen-
kilökunta pitää ryhmälle perehdytyksen, jossa käydään läpi tuleva kisaohjelma ja siihen liittyvät säännöt. Lopuksi ohjei-
stetaan auton hallintalaitteet ja annetaan tietysti myös parhaat vinkit ajamiseen.

Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron. Verokannat ajamisessa 10% ja muut 14% ja 24%. 

LASTEN SYNTTÄRIT

Palkinnot

Lisätarjoilut

NUORTEN SYNTTÄRIT

320€ (sis. 8 hlö)

30€ (kolmelle parhaalle)

15€

400€ (sis. 8 hlö)

15€ (kolmelle parhaalle)
5€/kpl

9€
6€

Alkaen

Pokaalisarja

Jäätelökulho

Alkaen

Ajot ajetaan lasten autoilla (pituus 125cm+)

Mitalisarja
Osallistujamitalit

Candy Box
Sipsikulho

Ajot ajetaan isoilla autoilla, junior -tehoasetuksilla (145cm+)
Lisäkuljettajat +50€/hlö (yht. max.12 hlö)

Saapuminen Vm Karting Centeriin

Huom! 

Peruutusehdot

Siirtoehdot


