
PRISOVERSIKT FERIELEILIGHET 
Aramis Village C-1, Alanya

Leiligheten kan leies av alle medlemmer i Oslo Kinobetjenings Forening, både yrkesaktive og 
pensjonister, samt alle ansatte i Oslo Kino AS og selskapets datterbedrifter (Oslo Kinodrift AS, 
Norsk Kinodrift AS, Media Direct AS og Norsk Filmdistribusjon AS).

UTLEIEPRISER
 
Høysesong:         15. juni til 15. august. Maks. leieperiode 3 uker.
Medlemmer:         1. uke kr. 2.500, 2. uke kr. 2.000, 3. uke kr. 2.000
Ikke-medlemmer:  1. uke kr. 3.500, 2. uke kr. 3.000, 3. uke kr. 3.000 

Mellomsesong:       1. april til 14. juni og 16. august til 31. oktober. Maks. leieperiode 4 uker.
Medlemmer:         1. uke kr. 2.000, 2. uke kr. 1.500, 3. uke kr. 1.000, 4. uke kr. 1.000
Ikke-medlemmer:  1. uke kr. 3.000, 2. uke kr. 2.500, 3. uke kr. 2.000, 4. uke kr. 2.000

Lavsesong:         1. november til 31. mars. Maks. leieperiode 6 uker.
Medlemmer:         1. uke kr. 1.500, 2. uke kr. 1.000, 3. uke kr. 1.000, 4. uke kr. 750, 5. uke kr. 750, 6. uke kr. 750
Ikke-medlemmer:  1. uke kr. 2.500, 2. uke kr. 2.000, 3. uke kr. 2.000, 4. uke kr. 1.500, 5. uke kr. 1.500, 6. uke kr. 1.500

Inkludert i leieprisen: Skift og vask av sengetøy og håndklær, utvask av leilighet og evt. skru på vann og kjøleskap.An-
dre tjenester fra Tyrkiahus Extra (f.eks. vask av leilghet under opphold, mat og drikke i kjøleskap ved ankomst m.m.) må 
bestilles og betales av den enkelte leietaker. Se Tyrkihus’ nettside: www.tyrkiahus.eu

PRISER TRANSFER FLYPLASS TIL LEILIGHETEN 

Antalya - Alanya: EUR 15 per person per vei.
Gazipasa - Alanya: EUR 10 per person per vei, minimum EUR 40 per bil per vei. (Hvis kun to personer ankommer med 
samme flyvning, vil prisen bli EUR 20 per person). Prisene er de samme for barn.
Transfer bestilles via Tyrkiahus’ nettside og betales kontant til sjåføren.

UTLEIEREGLER

For perioden 1. mai til 31. august vil søknad avgjøres 
6 uker før periodens start. Ellers i året tildeles det 
fortløpende etter søknad, dvs. det er førstemann til 
mølla-prinsippet som gjelder. Medlemmer i OKF har alltid 
forrang ved tildeling.

Dersom flere søker om samme periode vil medlems-
ansiennitet være avgjørende. Det anbefales at man setter 
opp flere alternative perioder i søknaden hvis mulig.

Dersom man tidligere har leid i høysesong, vil annen 
søker som ikke har det ha prioritet.

Ansvarlig leietaker må selv være med. Det er ikke lov å 
leie på vegne av andre, men man kan selvfølgelig ha med 
seg familie, venner osv.

Leietaker er ansvarlig for skader som påføres leilghet/

innbo ut over vanlig slitasje/bruk, og må melde fra om 
dette til Ferieleilghetsutvalget så fort som mulig. Slike 
skader er leietaker ansvarlig for å erstatte.

Leietaker har ansvar for å sette seg inn i og følge de 
regler som gjelder for sameiet Aramis Village. Disse 
finnes i informasjonsperm som ligger i leiligheten.

Nøkler utlevers i resepsjonen i Oslo Kino og leveres 
tilbake der med en gang etter hjemkomst. Hvis to 
leietakere krysser hverandre på vei til/fra flyplass, kan 
nøkkeloverlevering ordnes med sjåfør etter avtale med 
Tyrkiahus.

Leiesummen skal være innbetalt på OKFs konto før 
nøkler tildeles.

I perioder hvor ingen av våre leier, kan Ferieleilighet-
sutvalget leie ut leiligheten via Tyrkiahus.


