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PALOSAUNAN VUOKRAEHDOT JA -KÄYTÄNTEET

VUOKRAEHDOT
PaloSauna Ry (myöhemmin tässä tekstissä yhdistys) tarjoaa peräkärrysaunaansa PaloSaunaa (myöhemmin sauna) vuokrattavaksi tietyin tässä tekstissä esitellyin ehdoin. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja ohjeita sekä allekirjoittamaan kirjallisen vuokrasopimuksen.
1

VUOKRALLE ANTAMINEN

Saunaa vuokrataan kaikille yli 18 vuotta täyttäneille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yrityksille. Lopullisen päätöksen vuokralle antamisesta tekee yhdistyksen hallitus.
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VUOKRALAISEN VASTUU

Vuokralainen vastaa vuokrauksen aikana tapahtuneista vaurioista ja on niistä korvausvelvollinen. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokralainen osoittaa, että sauna on luovutushetkellä ollut moitteettomassa kunnossa ja ottaa saunan vastuulleen. Mikäli sauna ei vuokra-ajan päätyttyä ole luovutushetkeä vastaavassa kunnossa, niin vuokralainen tai vuokrasopimuksen allekirjoittaja henkilökohtaisesti
vastaa saunan korjauksesta aiheutuvista kuluista. Vuokralainen vastaa myös saunan siivoamisesta niin,
että sauna on siistitty luovutushetkeä vastaavaan kuntoon.
Vuokralainen käyttää saunaa omalla vastuullaan ja vastaa saunoessaan itse henkilöturvallisuudesta ja
ympäristöön aiheutuvista rasitteista. Yhdistys ei ole millään tavalla vastuullinen vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista tai vuokralaisen aiheuttamista vahingoista.
Vuokralaisella on ns. ankara vastuu tieliikennelain noudattamisesta. Kuitenkin yhdistys pidättää oikeuden tarkastaa saunan luovutushetkellä vuokralaisen ajo-oikeuden riittävyyden ja vetoauton kelpoisuuden.
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VUOKRA JA LISÄPALVELUT

Vuokra on kulloinkin yhdistyksen laatiman vuokrahinnaston mukaisesti. Saunan kuljetuksesta, siivoamisesta, lämmittämisestä tai muista lisäpalveluista sovitaan erikseen kirjallisesti vuokrasopimuksessa ja
erikseen sovittavaa korvausta vastaan.
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VUOKRAUKSEN PERUMINEN

Vuokrauksen peruminen vuokralaisen toimesta on tehtävä sähköpostitse tai puhelimitse yhdistykselle
vähintään kolme (3) arkipäivää ennen vuokrahetkeä. Myöhässä tehdystä perumisesta veloitetaan puolet kulloinkin voimassa olevasta vähimmäisvuokrasta.
Yhdistyksellä on oikeus perua vuokraaminen kolmea (3) arkipäivää ennen vuokrahetkeä. Mikäli vuokraaminen peruuntuu alle kolme arkipäivää ennen vuokrahetkeä force majeure tai saunan tai vetoauton
teknisen vian vuoksi, ei yhdistys ole korvausvelvollinen vuokralaiselle.
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VUOKRA-AJAN YLITTÄMINEN

Myöhästyneestä saunan palautuksesta yhdistys on oikeutettu perimään vähimmäisvuokran suuruisen
lisämaksun, jos myöhästymisestä ei ole sovittu etukäteen.
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VUOKRAN MAKSAMINEN

Vuokra laskutetaan jälkikäteen sähköpostitse. Lasku voidaan lähettää myös kirjeitse, mikäli vuokralainen sitä erikseen pyytää. Maksuaika on 14 vuorokautta. Maksamattomasta laskusta lähetetään muistutus, johon lisätään 10 %:n viivästysmaksu.
VUOKRAKÄYTÄNTEET


Ota yhteyttä yhdistykseen sähköpostitse vuokrataksesi saunan.



Luovutushetkellä tarkasta saunan kunto ja varusteet yhdessä saunan luovuttajan kanssa, kirjaa
mahdolliset huomautukset ylös. Tutustu samalla vuokraehtoihin ja ohjeisiin sekä allekirjoita
vuokrasopimus.



Aja varovaisesti ja huomaa saunan poikkeuksellinen leveys ja korkeus. Tarkkaile erityisesti matalia ylikulkusiltoja ja kapeissa paikoissa saunan kylkiä. Saunan kyydissä ei saa kuljettaa ihmisiä
tai eläimiä.



Pysäköi sauna tasaiselle ja kestävälle alustalle (ja maanomistajan luvalla) ottaen huomioon
mm. pesuveden poispääsyn.



Kytke käsijarru, säädä kulmatuet saunan tukevoittamiseksi ja lukitse vetopää aisalukolla.



Sähköjärjestelmän päävirtakytkin löytyy pukuhuoneen penkin sisältä. Käännä kytkin päälle, kun
tarvitset sähköjärjestelmää (Radio/CD-soitin, LED-valaistus). Huomaathan, että akun kapasiteetti on rajallinen!



Sytykkeet, polttopuut ja pilkkomisvälineet löytyvät saunan keulassa sijaitsevasta säilytyslaatikosta.



MERIVEDEN KÄYTTÖ SAUNASSA EHDOTTOMASTI KIELLETTY!



Varmista, että vesipata on täytetty makealla vedellä ja ettei kiukaan päällä tai löylytilassa
yleensä ole mitään irtoesineitä ennen tulen sytyttämistä kiukaan pesään.



Saunassa jokainen käyttää laudesuojaa.



Nauti saunan pehmeistä löylyistä antaumuksella ja samalla muistaen, että meriveden käyttö
löylyvetenä on ehdottomasti kielletty.



Saunassa on runsaasti saaveja, ämpäreitä ja pesuvateja kylpemisen toteuttamiseksi.



Saunomisen päätyttyä huuhtele lauteet ja löylytilan lattia sekä lakaise ja kuivaa pukuhuoneen
lattia.



Saunan ovi ja säilytyslaatikon kansi on lukittava aina poistuttaessa saunan läheisyydestä.



Palauta sauna (siivottuna) ja avaimet sovitulla tavalla sovittuun ajankohtaan mennessä.

