
VUOKRASOPIMUS 

Minä (Vuokraaja) olen vuokrannut Elämyspoukaman verkkokaupasta (Vuokranantaja) tilausvahvistuksen 
mukaisen kaluston ja hyväksyn seuraavat vuokrausehdot. 

1. Maksaminen, vuokravakuudet ja vuokrausaika 

Vuokrahinta maksetaan paikan päällä tai etukäteen verkkokaupassa. Vakuudeksi vuokraajan tulee jättää 
pyydettäessä voimassa oleva henkilökortti tai suorittaa vakuusmaksu. Vakuus palautetaan takaisin vuokraajalle 
kaluston palautuksen yhteydessä, mikäli kalustolle ei ole tapahtunut vahinkoa. Kalusto on palautettava viimeistään 
vuokrausajan päättyessä. Mikäli vuokraaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava vuokraajan kanssa 
ennen vuokrausajan päättymistä. Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun hintaan, joka on 
ilmoitettu vuokraajalle. Mikäli vuokraaja palauttaa kaluston myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, 
vuokraaja voi periä niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka. Lisävuokra on aina vähintään 100 € ja 
enintään 400 €/alkaneesta vuorokaudesta. 

2. Vastuu kalustosta 

Vuokranantaja vastaa, että kalusto on turvallista ja soveltuvaa vuokraustoimintaan. Mahdolliset säädöt tehdään 
asiakkaan ennakkoon ilmoittamien tietojen pohjalta tai luovutuksen yhteydessä. 

Kalusto tulee palauttaa siinä kunnossa kuin ne olivat vuokralle annettaessa. Vuokraaja on täydessä vastuussa 
kalustosta koko vuokra-ajan, kunnes ne on luovutettu takaisin vuokraajalle. Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa 
toisen henkilön haltuun eikä viedä niitä Suomen rajojen ulkopuolelle jollei siitä erikseen sovita vuokranantajan 
kanssa. 

Vakuutukset: 
Välineissä on voimassa oleva vakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai 
kadonnutta irtaimistoa eikä vakuutus korvaa, jos välineille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta 
vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen 
alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen 
ehtoja, niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan. 
  
Luovutus vuokraajalle: 
Kun vuokraaja vastaanottaa välineen, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista välineen 
vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja 
allekirjoittama. Vesiskootteri/ vene luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse 
tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena on 98E. 
  
Luovutus vuokraamolle: 
Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat välineen kunnon ja jos se on vaurioitunut, vuokraaja on 
velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti. Vesijetti/ vene palautetaan vuokraamolle 
polttoainesäiliö täytenä, jos ei muuta ole kirjallisesti sovittu. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, 
vuokraamo perii tankkausmaksua 4 €/litra. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 50 
€/tunti alkavalta 15 min. 

 

 

3. Vahingot ja korvausvelvollisuus 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon 
käyvän arvon mukaan, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti. Vuokraajan 
tulee ilmoittaa viipymättä kaluston katoamisesta tai sille aiheutuneesta vahingosta.  

Vuokraajan tulee huolehtia kalustosta sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti. Vuokraajan tulee noudattaa 
Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä ja muita liikkumiseen annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 
Vuokraaja vuokraa ja käyttää kalustoa omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia omista voimassa olevista 
vakuutuksistaan. Mikäli kalusto katoaa tai se varastetaan, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vastaavan 
kaluston hankintahinnan. 



Polkupyörien osat  

• Runko n. 1000 € (Sähköpyörät) 
   Muut pyörät n. 400 € 
• Etuiskarit n. 300–600 € 
• Takaiskarit n.200–300€ 
• Jarrukahvat n. 50€ 
• Takavaihtaja n. 200€ 
• Kammet n. 100€ 
• Polkimet n. 50€ 
• Satula n. 100€ 
• Satulatolppa n. 50 - 250€ 
• Sähköpyörän akku n. 350€ 
• Sähkömoottori n. 500€ 

KICKBIKE OSAT 

• Runko n. 200 € 
• Etuiskarit n. 150 € 
• Jarrukahvat n. 50 € 

Melontavälineet 

• Kajakkiyksikkö 850 € 
• kajakkikaksikko 950 € 
• Mela 80 € 
• Melontaliivi 60 € 

Paintball-tarvikkeet 

• Paintball-ase 150 € 
• Ilmapullo 70 € 
• Kuulasäiliö 25 € 
• Suojanaamari 55 € 
• Haalari 35 € 

Vesiskootteri ja välineet 

- Vaurioitunut potkuri (impelleri) 600 € 
- Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 350 € 
- Puuttuvat tai rikkoutuneet pelastusvälineet (liivit) alk.150 € 
- Hukkunut tai rikkoutunut Avain/turvakytin 120 € 
- Muut pientarvikkeet (lepuuttajat, kiinnitysköydet, lukot, ym.) alk. 60 € 

 

3. Sauna ja muiden vastaavien tilojen vuokrausta koskevat ehdot 

Varaaminen 

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin 
ehtoihin. 

Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. 

Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 



Saunatilojen varaajan tulee olla täysi-ikäinen. 

Saunan voi varata kahden ja viiden tunnin vuoroissa. Asiakkaan tehdessä varauksen, joka päättyy toimipisteen 
aukioloaikojen ulkopuolella, vastaa asiakas saunatilojen lukitsemisesta ja tiloista poistumisesta sovitun mukaisesti. 

Asiakkaan tulee huolehtia tilojen siisteydestä lähtiessään. Saunatilat tulee olla vastaavassa kunnossa lähtiessä, 
kun sinne saapuessaankin. Tuodessa omia ruokia ja juomia mukana tiloihin, tulee asiakkaan tyhjentää roskat 
roskakoreihin ja jättää pullot palautuskoriin. Lähtiessä saunatiloista toimipisteen sulkemisajan jälkeen, lukitsee 
asiakas saunatilat ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli asiakas ei poistu saunatiloista sovitun mukaisesti, on 
palveluntarjoajalla oikeus laskuttaa asiakkaalta saunan varausmaksu kaksinkertaisena.  

Peruutusehdot: 

a) Varaus voidaan peruuttaa kuluitta vähintään 7vrk:tta ennen tapahtumaa 

b) Jos peruutus tapahtuu alle 7vrk mutta yli 3 vrk:tta ennen varauksen alkua peritään peruutuskuluina 50 % 
varauksen hinnasta. 

c) Alle 3 vrk:tta ennen tapahtumaa peruttaessa veloitamme peruutuskuluina varauksen hinnan kokonaisuudessa. 

Käyttämättä jätetyistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.  

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi palvelun tarjoaja irtisanoa varaussopimuksen. Irtisanomisesta 
ilmoitetaan viivytyksettä varaukseen tehneelle asiakkaalle. 

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. 

Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei 
korvata. 

Avaimet 

Palvelun tarjoaja huolehtii tilojen avaamisesta asiakkaalle. Toimipisteen aukioloaikojen jälkeen päättyvissä ja 
erikseen sovituissa saunavuoroissa asiakas vastaa avaimen palauttamisesta vuokraajalle ja tiloista poistumisesta 
sovitun mukaisesti. 

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta palveluntarjoajalla on oikeus periä kaikki 
uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 
160 euroa. 

Palveluntarjoajalla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai 
sisälle jääneen avaimen vuoksi. 

Kohteen käyttö  

Kohde on määritelty kohdekuvauksessa. Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen 
varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin. 

Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä 
varaustenhallinnasta vastaavalle. 

Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä. 

Mikäli asiakas on jättänyt oman toimintansa aiheuttaman epäsiisteyden siivoamatta, laskuttaa palveluntarjoaja 
kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti.  

Lemmikkieläimet 



Vuoraaja on velvollinen tarkistamaan etukäteen palveluntarjoajalta, onko lemmikkieläimet sallittuja kohteessa. 
Luvattomasta lemmikkieläinten tuomisesta tiloihin veloitamme ylimääräiset siivouskulut kokonaisuudessaan.  

Vahinkojen korvaukset 

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalla vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle ja sen 
normaalille käytölle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän 
aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.  

Palveluntarjoaja ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista 
säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. 

4. Toimitusaika 

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu 
toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmenevänä aikana. 

5. Toimitustavat 

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu 
toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmenevällä tavalla. Tuotteiden hintoihin ei lisätä toimituskuluja. 

6. Maksutavat 

Eri maksuvaihtoehdot on esitelty tuotteen yhteydessä. 

Verkkokaupan tilauksia voi maksaa monilla eri luotettavilla ja turvallisilla maksuvälitystavoilla. 

Palveluntarjoaja ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. 

Kunkin maksutavan yhteydessä näet mahdollisen lisähinnan kyseiselle maksutavalle. Asiakas sitoutuu 
noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja. 

Käteinen 

Käteisellä voit maksaa toimipisteillämme. 

Lasku 

Vain yrityksille ja yhteisöille. Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä 
vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä joko sähköpostilla tai soittamalla. 

9. Palautukset 

Palveluilla ei ole varsinaista palautusoikeutta. Kohdasta kolme löydät palveluiden maksu- ja peruutusehdot. 

10. Myyntialue 

Palvelujamme voit tilata Suomessa ja myös Suomen ulkopuolella. 

Ehtoja päivitetty 15.5.2022 

 


