Vastuuvapautusehdot
•Ymmärrän ja tiedostan SUP-lautailun riskit, jotka saattavat johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Ymmärrän ja tiedostan että vesi, aallot ja meri/järvi voivat muuttua yllättäen ja ennakoimatta.
•Olen uimataitoinen (vähintään 200metriä yhtäjaksoisesti, josta 50metriä selällään)
•Vakuutan olevani hyvässä fyysisessä peruskunnossa eikä tiedossani ole mitään terveydellisiä
esteitä, jotka saattavat vaikuttaa osallistumiseeni tai turvallisuuteeni vuokrauksen tai kurssin
aikana. (Ilmoitathan ohjaajalle esimerkiksi seuraavista, mikäli ne vaikuttavat toimintaasi: astma,
aiemmat vammat, diabetes, vakavat allergiat, piilolinssit/kuulolaite, muut rajoitteet, ym.)
•En ole alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, enkä nauti niitä vuokrauksen tai
kurssin aikana.
•Osallistun kurssille omasta tahdostani.
•Ymmärrän, että minun tulee lukea tämä asiakirja huolellisesti. Mikäli en ole täyttänyt kaikkia
vaadittavia kohtia oikein, vastaan siitä itse. Henkilökunta antaa tarvittaessa lisätietoja asiakirjasta.
•Vakuutan tutustuneeni Erimover Oy Ab:n käyttö- ja turvallisuusehtoihin ja sitoudun
noudattamaan näitä ehtoja sekä henkilökunnan minulle erikseen antamia ohjeita.
•Ymmärrän, että minun on hyvä lämmitellä ennen suoritusta.
•Mikäli minulla on kysymyksiä saamani koulutuksen jälkeen, ymmärrän, että on omalla vastuullani
pyytää ohjaajalta lisätietoja.
Vuokrausehdot
Erimover Oy Ab antaa vuokralle tässä sopimuksessa mainitut varusteet sopimuksen
allekirjoittaneelle asiakkaalle sopimuksessa mainituksi ajaksi ja alla kerrotulla hinnalla. Varusteiden
kunto on tarkastettu molempien osapuolten toimesta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Samoin
on käyty läpi tarvittavat ohjeet välineiden oikeaa käyttöä ja kuljetusta varten.
Vuokraaja vastaa itse siitä, että hallitsee vuokraamiensa välineiden turvallisen käytön.
Vuokralleantaja ei vastaa välineiden väärinkäytön aiheuttamista vahingoista.
Vuokraaja sitoutuu palauttamaan vuokraamansa varusteet sopimuksessa mainittuun ajankohtaan
mennessä Erimover Oy Ab:n vuokrapisteelle. Vuokra-ajan ylittävältä ajalta veloitetaan 20,00€
alkavalta puolelta tunnilta, mikäli tästä ei ole erikseen sovittu.
Vuokraaja vastaa siitä, että välineet ovat palautettaessa vuokraushetken kuntoa vastaavassa
kunnossa (ehjiä, puhtaita ja kuivia). Välineitä palautettaessa ne tarkastetaan uudestaan molempien
osapuolten läsnä ollessa. Mikäli välineiden kunto ei täytä näitä vaatimuksia, Erimover Oy Ab voi
veloittaa vuokraajalta kunnostuksesta aiheutuvat kulut.
Vuokraaja on sopimuksen allekirjoittaessaan todistanut henkilöllisyytensä.
Allekirjoituksellani vapautan Erimover Oy Ab:n sekä yhtiön työntekijät kaikesta vastuusta minkä
tahansa vahingon sattuessa, ellei tämä johdu yhtiön törkeästä laiminlyönnistä tai vakavasta
piittaamattomuudesta.
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan
rikos- tai siviili- perusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.
Erimover Oy Ab ei vastaa minulle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta tai loukkaantumisista.
Erimover Oy Ab:n toimintaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset
erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus saada
asiansa käsiteltäväksi myös kuluttajansuojalain mahdollistamalla tavalla.

AKTIVITEETTI (ympyröi oikea)
1.Vuokraus 2. Kurssi 3. Retki 4. Polo

Olen tutustunut vastuuvapautus- ja vuokrausehtoihin:

KYLLÄ

Minulle saa lähettää Erimover Oy Ab:n toimesta sähköpostiviestejä
(esim. etuja, tarjouksia):
KYLLÄ

EI

EI

Vuokra-aika
Alkaa:
Päättyy:
Hinta

Nimi

Allekirjoitus / Huoltajan allekirjoitus

Pvm

Sijainti

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätietoja

