Vuokraushinnasto, pyörät 09/2019
Vuokra-aika

Maastopyörä, Euroa (alv 0%) City -pyörä, Euroa (alv 0%)

3h
5h
8h
24h
Viikonloppu, pe klo 17 - su klo 17
Viikko (7 vrk)
Viikkoa pidemmät ajat

30 €
50 €
60 €
70 €
100 €
120 €
Sopimuksen mukaan

15 €
25 €
30 €
40 €
50 €
60 €
Sopimuksen mukaan
Sumiaisissa ja lähialueella

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%

Kuljetamme maastopyörät tarvittaessa tilaajan haluamaan paikkaan. Kuljetuksesta veloitamme 0,50 euroa / km
ja kuljettajan palkan toimitusajalta 25 € / tunti (alv 0%).
Maastopyöriä, Trek Roscoe 6, MY 19, on saatavana eri runkokorkeuksilla. Sopiva koko löytyy 140 – 195 cm
pituisille ajajille.
Pyörän varusteisiin kuuluvat pyöräilykypärä (MIPS), juomapulloteline ja lukko. Tarvittaessa pyöriin on saatavana
lokasuojat eteen ja taakse sekä tavarateline.
Vuokraamme tarvittaessa myös perinteisiä miesten ja naisten city -pyöriä.

Vuokrausehdot ja -ohjeet
Mahdollinen käytön ohjaus sisältyy vuokrausaikaan.
Polkupyörän vuokra on maksettava etukäteen. Vakuudeksi pyörää vastaan vuokraajan on jätettävä
voimassaoleva henkilöllisyystodistus tai vähintään kopio siitä.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuin omastaan sekä noudattamaan ajaessaan varovaisuutta.
Pyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi.
Pyörä on aina lukittava, kun sitä ei käytetä tai pyörän luota poistutaan sisätiloihin tai paikkaan, josta ei ole
näköyhteyttä pyörälle.
Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on palautettu sovittuun
paikkaan. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä pyörästä
kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta
vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.
Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyöränvuokraaja on vastuussa
ainoastaan itse aiheuttamistaan vahingoista.
Polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.
Vuokranantajan on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata
vuokrausehtoja.
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