Välineiden ja kaluston yleiset vuokrausehdot
Vuokralle antaja ja omistaja: Luonnollisesti M&M, Koirasalmentie 1220, 43800 Kivijärvi, Y1461425-7. (jatkossa Yrittäjä)
Vuokravälineiden ja varusteiden vuokraaminen tehdään soittamalla, laittamalla
sähköpostia yrittäjälle tai paikan päältä luontotuvalta. Samalla sovitaan välineiden
saatavuus sekä nouto ajankohta. Nouto tapahtuu Koirasalmen luontotuvalta sovittuna
aikana. Varatut välineet maksetaan joko laskulla etukäteen tai paikan päällä noudettaessa
käteisellä tai pankkikortilla.
PERUUTUSEHDOT
Peruutusajankohta on se, jona yrittäjä on saanut tiedon varauksen peruutuksesta.
Välineet 1-2 hlölle:
Mikäli peruutus tehdään alle 48h vuokra-ajan alkamisesta tulee vuokra maksaa
kokonaisuudessaan. Mikäli peruutus tehdään yli 48h mutta alle 7 vrk vara-ajan
alkamisesta on yrittäjällä oikeus periä puolet varauksen arvosta. Varauksen voi perua
vähintään 7 vrk ennen maksutta. Mikäli rahaa joudutaan palauttamaan varaajalle, peritään
ns. toimistomaksu 15€.
Välineet 3 tai useammalle henkilölle:
Mikäli peruutus tehdään alle 7 vrk vuokra-ajan alkamisesta tulee vuokra maksaa
kokonaisuudessaan. Mikäli peruutus tehdään 8 -14 vrk ennen vuokra-ajan alkamisesta on
yrittäjällä oikeus periä puolet varauksen arvosta.
Varauksen voi perua vähintään 14 vrk ennen maksutta. Mikäli rahaa joudutaan
palauttamaan varaajalle, peritään ns. toimistomaksu 15€.
Ylivoimaisen esteen sattuessa voi yrittäjä perua varauksen(esim. juuri rikki mennyt
väline), jolloin maksettu summa palautetaan kokonaisuudessaan.
Jos vuokraväline palautetaan sovitun määräajan jälkeen, vuokraajalta voidaan veloittaa
lisämaksu. Jos vuokraaja palauttaa vuokravälineen ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole
oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokravälineestä sekä noudattamaan erityistä
huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokravälinettä vain sille
tarkoitetulla tavalla. Vuokraaja vastaa vuokravälineestä ja lisävarusteista niiden täydestä
arvosta, kunnes vuokraväline on palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan
vuokravälineelle sattuneet vahingot sekä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja
on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokrausehtoja on hän
velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja on ainoastaan itse
vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista.
Vuokraaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä kolmannelle osapuolelle ilman että tästä on
sovittu yrittäjän kanssa. Alle 18 vuotias voi vuokrata välineitä vain huoltajan
suostumuksella.
Varkauden tai liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteys
yrittäjään sekä poliisiin ilmoituksen tekoa varten.
Vuokraväline on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Yrittäjällä
on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei
noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Luonnollisesti M&M ei vastaa vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista itse vuokrakohteelle (vuokraväline lisävarusteineen), sen käyttäjälle
(henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-,
omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.

