
Karvapohjasuksien ja sauvojen vuokrausehdot

Välinevuokraus tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla.

Mikäli vuokraaja luovuttaa välineet kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on
edelleen vastuussa vuokrausehtojen täyttymisestä.

Vuokraaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja
siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.

Vuokrattuja välineitä saa käyttää vain niille tarkoitetun käytön mukaisesti ja niille
soveltuvissa maastoissa, joissa ei ole kivikkoja tai muita esteitä, jotka voivat
vahingoittaa välineitä. Esimerkiksi hiekoitetulla tiellä hiihtäminen on kielletty.

Vuokraaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden
katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

Vuokraaja vastaa vuokravälineestä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta,
kunnes vuokraväline on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan
vuokravälineelle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä vuokravälineestä
kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon
tahallaan tai jättänyt noudattamatta vuokrausehtoja, on hän velvollinen
korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

Ennen vuokrausta vuokraajan on vakuudeksi näytettävä voimassa oleva
henkilöllisyystodistus.

Noutaminen ja palauttaminen

Vuokravälineet noudetaan sovitusta paikasta vuokra-ajan alkamishetkellä tai 15
minuuttia aiemmin.

Vuokraväline on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Vuokra-aikaa voidaan myös jatkaa, mikäli pyyntö esitetään ennen vuokra-ajan
päättymistä puhelimitse eikä muita varauksia kyseisille välineille ole voimassa.
Tällöin veloitamme pidennetyn vuokra-ajan hinnan palautuksen yhteydessä.

Mikäli vuokraaja palauttaa vuokravälineet myöhässä tai jättää ne kokonaan
palauttamatta, vuokraralleantajalla on oikeus periä lisävuokraa palautus- tai
löytöhetkeen saakka. Lisävuokra on 35 EUR jokaiselta vuokra-ajan ylittävältä
vuorokaudelta.

Vuokraväline tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Vuokravälineiden vieminen
Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty ilman erillistä sopimusta.



Vuokra-ajan peruuttaminen

Voit peruuttaa ajan ennen vuokraushetkeä sähköpostilla osoitteeseen
3korppia@gmail.com. Viimeistään edellisenä päivänä tehty peruutus on
maksuton. Saman päivän aikana tehdyistä peruutuksista veloitamme
peruutusmaksun 20 € per suksipari.

Irtisanominen

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli
käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.

Maksutavat ja -ehdot

Välinevuokra maksetaan joko noudon yhteydessä korttimaksulla/ käteisellä tai
etukäteen laskulla. Maksutapa ilmoitetaan varauksen yhteydessä.

Lasku on mahdollinen maksutapa ainoastaan varauksissa, jotka on tehty
vähintään kaksi vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista. Lasku maksetaan
ennen välinevuokrausta ja siitä on osoitettava kuitti vuokralleantajalle noudon
yhteydessä.
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Kysy lisätietoja:

Kolme Korppia Oy 3korppia@gmail.com
Välinevuokraus 044 337 3437


