Kuumakylpyaltaan vuokrasopimus
1 VUOKRANANTAJA
Turun Paljuvuokraus ay

Puhelin: 050-3431 773

www.seikkailupalvelu.com

2 VUOKRALAINEN
Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:

-

3 VUOKRAUKSEN KOHDE
Allas ja peräkärry vuokrataan siinä kunnossa kuin se on sopimuksentekohetkellä ja vuokranantaja tarkistaa
kohteen noudettaessa.
4 VUOKRA-AIKA
Alkamispäivä:

Päättymispäivä:

5 VUOKRA
Suuruus:

€

6 MUUT EHDOT
Vuokralainen on tietoinen tynnyrin käytöstä ja on perehtynyt ohjeisiin. Turvallisuussyistä vain ohjeen
mukainen käyttö on sallittua.
7 VAKUUS
Vuokralleottaja antaa vuokranantajalle vakuuden mahdollisen väärinkäytön korvaamiseksi. Esimerkkinä
siivoamatta jättäminen, tynnyrin tai peräkärryn vaurioituminen, jolloin vuokranantaja pitää vakuuden
itsellään. Jos vahinko on arvoltaan vakuutta suurempi, vuokralleottaja korvaa erotuksen palautuksen
yhteydessä tai viimeistään 30 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta.

Vakuuden arvo:

€

8 ALLEKIRJOITUKSET
Paikka:

Aika:

Vuokranantaja :

Vuokralleottaja:

____________________________________________

________________________________________

9 TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET:

-Perävaunu irroitetaan autosta ennen altaan täyttöä ja asennetaan vaakatasoon tukijalkojen avulla.
-Kamiinaa ei saa koskaan sytyttää altaan ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty. Vajaan altaan lämmitys johtaa
kamiinan sulamiseen! Allas on aina täytettävä vähintään viisi senttimetriä (5 cm) kamiinan ylempien
vesiputkien yläpuolelle ennen tulen sytyttämistä kamiinaan. Katso minimitäyttö- viiva altaasta.
-Tulen käytössä ja altaaseen siirtymisessä tulee olla varovainen
-Jos lapset käyttävät allasta, tulee valvonta olla huolellista. Minimitäytössäkin allas on melko syvä.
-Alkoholin ja altaan käyttö yhdessä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Varmistu, että käyttäjä on vastuussa sekä
altaasta, että muista käyttäjistä.
-Allasta ei saa tyhjentää ennenkuin tuli on täysin sammunut kamiinasta. Kamina sulaa, jos vettä ei kierrä
vesiputkissa.
-Allasta ei saa päästää jäätymään. Huolehdi tyhjennyksestä mukana tulevan letkun avulla.

Huom! Vuokralleantaja ei ole vastuussa käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella vastuu siirtyy
täysimääräisenä vuokralleottajalle. Altaan ja peräkärryn kunto on tarkistettu sopimusta laadittaessa ja
kalustosta aiheutuvat mahdolliset ongelmat ovat vuokralleottajan vastuulla.

10 KORVAUSHINNAT

Mahdollisten rikkoutumisten tai häviämisten osalta noudatetaan valmistajien tarvikeohjehintoja. Aiheutuneet
vahingot korvataan Kiramin, Farmin, Koo-Projektin ja Nexin sopimuksentekohetken hinnaston mukaisesti.
Toimitus- ja asennuskulut lyhennetään täysimääräisenä. Asennus- ja siivoustyön hinta on 22e/h ja
toimituskuluina postin hinnasto.

11 ALTAAN KÄYTTÖOHJEET

-sijoita perävaunu vaakatasoon kantavalle alustalle ja laske tukijalat (3kpl) alas
-aseta savuhormi paikalleen
-täytä allas vähintään minimitäyttöön asti ja lisää halutessasi allaskloori
-aseta rappuset paikoilleen
-lämmitä vesi 35-37 asteeseen. yli 39 astetta on epämiellyttävän kuuma.
-kylmä vesi painuu pohjalle, joten sekoita allas esim.löylykauhalla ennen altaaseen menoa
-nauti kylvystä! veden puhtauden kannalta on syytä käydä suihkussa ennen kylpyä.
-tyhjennä allas vasta kun tuli on varmasti sammunut.
-siivoa allas roskista ja hiekasta. Altaan saa tyhjäksi nostamalla nokkapyörällä etupäätä hieman ylös.
Nautinnollista vapaa- aikaa!!!

