Vuokrausehdot
MUSIIKKILAITTEIDEN/VEDENALAISTEN KUULOKKEIDEN (Tuote) VUOKRAAMINEN
Vuokraamalla Tuotteita, asiakas (Vuokraaja) hyväksyy nämä vuokraehdot.
Vuokranantajana toimii Suomen Uimaliitto ry (0117016-7).
Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta. Vuokranantaja vuokraa Tuotteita Suomen
Uimaliitto ry:n jäsenseuroille, sekä yrityksille Suomeen. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat Tuotteet.
Tuotteet varataan vuokralle lähettämällä sähköposti taitouinti@uimaliitto.fi -osoitteeseen. Tuotteet
noudetaan käyttöön Uimaliiton toimistolta, Hämeentie 105 A, 3. kerros, 00550 Helsinki.
Vuokraajan tulee varmistaa Tuotteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä. Mikäli Tuotteen oikeanlaista
toimivuutta ei ole tarkistettu ennen käyttöä, vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisia
vahinkoja.
Tuotteiden lainaaminen tai vuokraaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kielletty. Tuotteita ei saa
viedä ulkomaille.
MUSIIKKILAITTEIDEN SISÄLTÖ
Musiikkilaitepaketti sisältää seuraavat komponentit:
- kaksi (2) vedenalaista kaiutinta + muuntaja
- kaksi (2) kaiutinta altaan reunalle + muuntaja
- musiikkisoitin
- mikrofoni
- johdot
VEDENALAISTEN KUULOKKEIDEN SISÄLTÖ
Vedenalaisten kuulokkeiden paketti sisältää seuraavat komponentit:
- yksi langaton mikrofoni
- ohjausyksikkö
- 12 kpl langattomia kuulokkeita
TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN
Tuotteet tulee palauttaa noutopisteeseen viimeistään varauksen yhteydessä ilmoitettuun aikaan mennessä,
kuitenkin arkipäivänä viimeistään klo 12:00. Varausaika on yleensä viikon, alkaen maananantaina klo 12:00
ja päättyen seuraavana maanantaina klo 12:00. Tuotteen voi noutaa käyttöön ja palauttaa vapaasti vuokraajan sisällä. Vuokranantaja ei kuitenkaan hyvitä mahdollisesti lyhentynyttä vuokra-aikaa. Palautuksen tulee
tapahtua kuitenkin viimeistään vuokra-ajan päättymiseen mennessä.
Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin Tuotteita noudettaessa. Lisäksi Tuotteet tulee puhdistaa
Tuotteissa ilmoitetun ohjeistuksen mukaan ja Tuotteiden tulee olla täysin ehjiä. Mikäli Tuotteita ei ole
puhdistettu huolto-ohjeen mukaan, on vuokranantajalla oikeus periä puhdistamisesta aiheutuneet
kustannukset vuokraajalta. Mikäli Tuotteita ei palaute ilmoitettuun aikaan mennessä, laskutetaan
vuokraajalta yhden (1) vuorokauden suuruinen lisävuokra jokaiselta alkavalta päivältä.

TUOTTEEN RIKKOUTUMINEN TAI KATOAMINEN
Mikäli Tuote rikkoutuu normaalissa, käyttöohjeiden mukaisessa käytössä, vuokranantaja ottaa vastuun
rikkoutumisesta, eikä vuokraaja ole korvausvastuussa. Mikäli Tuote rikkoutuu tilanteessa, jossa vuokraaja
käyttää Tuotetta käyttöohjeiden vastaisesti, taikka muutoin Tuotteen yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti,
on vuokraaja velvollinen suorittamaan vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen. Lisäksi
Vuokraaja on velvollinen suorittamaan varastetusta tai kadonneesta Tuotteesta vuokranantajalle
uushankintahintaa vastaavan korvauksen.
Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai Tuotteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi
vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu vuokrausehdot hyväksyessään huolehtimaan Tuotteesta parhaansa
mukaan. Vuokraajan tulee huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot käyttää Tuotetta, sen kuntoa
vaarantamatta. Tarpeen vaatiessa vuokraaja sitoutuu puhdistamaan vuokrattavan Tuotteen ennen käyttöä,
niin ettei se aiheuta kosmeettista vahinkoa.
HINNAT
Vuokraushinta on 50€/viikko musiikkilaitekokonaisuudesta ja 30€/viikko vedenalaisista kuulokkeista. Tarkka
vuokra-aika ilmoitetaan aina varausvahvistuksen yhteydessä. Mikäli vuokraaja jättää noutamatta Tuotteen,
on vuokraaja oikeutettu laskuttamaan vahvistetun vuokra-ajan. Mikäli vuokraaja palauttaa Tuotteen ennen
vuokra-ajan päättymistä, vuokranantaja ei korvaa käyttämättä jätettyä tai lyhentynyttä vuokra-aikaa.
Vastaavasti mikäli vuokraaja palauttaa Tuotteen myöhässä, kuitenkin vähintään 24h myöhässä, on
vuokranantajalla oikeus laskuttaa yksi ylimääräinen vuorokausi.
MAKSUTAVAT
Vuokranantaja laskuttaa Vuokraajalta vuokran viimeistään vuokra-ajan alettua.
ONGELMATILANTEET
Vuokranantaja saa tarvittaessa irtisanoa sopimuksen heti ja vuokraajan tulee välittömästi palauttaa Tuote
mikäli vuokraaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt vuokran maksamisen, hoitanut Tuotetta
vuokraehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta.
Mikäli Tuote vioittuu tai katoaa vuokra-aikana, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä
vuokranantajalle. Varkaustapauksissa on vuokraajan tehtävä ilmoitus poliisille ja myös vuokranantajalle.
Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee ohjata vuokranantajalle.
Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajalta vuokraajan aiheuttamien vahinkojen, korvaavien Tuotteiden
tai saatavien perinnästä aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisina.
Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta taitouinti@uimaliitto.fi tai
puhelimitse numerosta 044-549 0350 (Uimaliiton toimisto).

