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YUOKRAUKSEN KOHDE

1" JUHLAPAKETTI 4@,00€(alvA%)

I kpl juhlateltta, Exclusive Combitents
(leveys 6m, pituus 10m, sivukorkeus 2 m,harjakorkeus 3,05 m)
8 kpl kokoontaitettavaa valk. pöytää ( 242(P) x 7 6(L) x 7 4 (K) cm )
64 kpl kokoontaitettavaa valk. tuolia
J uhlateltan koko ami svideo http s : /lwww. youtube. co m/watch?
v:kRJlpmqnkis&FTAl s

KOKOONTATTETT AV A TUOIJ, VALKOINEN
1,OO €lkpl/pvö (olv 0 %)

KOKOONTåITETTAVA PÖYTÄ, VELKOINEN
12,00 €lkpllpvö (clv O %)
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4. I5O TEUVA NESTEKAÄ§UORILUI 30,00 € ( olv 0%)

(irrotettavat jalat, rasvapellit 3 kpl, tuulisuoja ja hygieniasuoja, kaasu itseltä,

painoventtiili)
Kaasugrillin sytyttäminen https://www.-v"outube.com/watch?v:Z04yc4lqb5M

yupKRAAJf,N ]IEpoT
(tietoja ei luovuteta kenellekiitin eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin)

Nimi Puh.nro

Osoite Postinumero ja
postitoimipaikka



S ähköpo stiosoite ( lasku lähetetåiän sähköi se sti)

VUOKRAUKSEN AIKA JA TAR.KOITUS
Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, jolloin vuokrauksen kohde luovutetaan

asiakkaan hallintaan ja piiättyy vuokrauksen kohteen tultua kokonaisuudessaan
luovutetuks i takai s in kyläyhdi styksen hal I intaan.

Kyläyhdistys ei ole vakuuttanut vuokrakohteitaan. Asiakas vastaa
vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Aika Tarkoitus

VUOKRAUSEHDOT
Juhlateltta on tehty juhlakäyttöön ja soveltuu siten vain lyhyaikaiseen
kasaukseen ja pikaiseen purkamiseen. Lämpötilan vaihtelut ja ilman kosteus
voivat aiheuttaa kondensaatiota teltan sisä- ja ulkopuolelle. Tämä on normaalia
eikä tarkoita, että juhlateltta vuotaa. ;ilä pystytä telttaa kovalla tuulella tai
rankkasateen aikana. On vuokraajan vastuulla varmistaa teltan kiinnitys
riittävästi ja estää sitä vahingoittumasta. Kun sataa, syntyy riski veden
kertymisestä juhlateltan katolle ja teltan romahtamisesta. Vuokraajan vastuulla
on pitåiä vesi poissa kattopeitteeltä. \&r.rmista, että se on tåiysin pingotetfu ja
poista seisova vesi, joka kertyy sateen aikana.
Yuokrflaian on varmistettava myös" että teltta on täysin kuiva ennen kuin
s,.e puretaan ja pakataan.

Juhlateltta, pöydät ja tuolit on palautettava vahingoittumattomina ja
puhdistettuina. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi vuokrauskohteen
vahingoittumisesta tai katoamisesta. Asiakas on velvollinen korvaamaan
vastuullaan olleen vaurioituneen tai kadonneen omaisuuden Pohjois-Iin
§läyhdistys ry: lle kulloinkin voimassaolevan myyntihinnaston mukaisesta
arvosta.

,lAAKsUEHDOT
Vuokra maksetaan kyläyhdistyksen tilille 7 päivaa enneR vuokrausta. Lasku
liihetetiiän sähköpostilla vuokraajan antamaan siihköpostiosoitteeseen. Mikäli
laskua ei ole maksettu eriipäivåiän mennessä, katsomme vuokraussopimuksen
purkaufuneeks
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Olen lukenut vuokrousehdot ja hyväksyn ne ollekirjoituksello.

Allekirjoitus ja nimen selvennys Pvm

Pohjois-Iin §läyhdistys ry, Kantolantie 41, 91100 n
Anita Sievänen puh. 0400 461880
Y-tunnus : 1855 944-3

P-li
Pohi ois-Iin kyläyhdistys ry


