
Hyresavtal Hyresavtal Hyresavtal 
gällande skidutrustning gällande skidutrustning gällande skidutrustning

Namn Åkarens för- och efternamn Namn Åkarens för- och efternamn Namn Åkarens för- och efternamn

1 timme 13 /16 € 1 timme 13 /16 € 1 timme 13 /16 €

skidset 19 € bladeset 22 € skidset 19 € bladeset 22 € skidset 19 € bladeset 22 €

snowboardset 19 € twintipset 22 € snowboardset 19 € twintipset 22 € snowboardset 19 € twintipset 22 €

Ej ett helt set - enstaka artiklar dag Ej ett helt set - enstaka artiklar dag Ej ett helt set - enstaka artiklar dag

skor för skidor 10 € snowb.skor 10 € skor för skidor 10 € snowb.skor 10 € skor för skidor 10 € snowb.skor 10 €

skidor 10 € blade 13 € skidor 10 € blade 13 € skidor 10 € blade 13 €

snowboard 10 € twintip 13 € snowboard 10 € twintip 13 € snowboard 10 € twintip 13 €

Åkarens uppgifter Åkarens uppgifter Åkarens uppgifter
skonummer åkarens längd skonummer åkarens längd skonummer åkarens längd

Annat utrustning Annat utrustning Annat utrustning
hjälm 5 € glasögon 5 € hjälm 5 € glasögon 5 € hjälm 5 € glasögon 5 €

stavar 5 € snöskor 5 € stavar 5 € snöskor 5 € stavar 5 € snöskor 5 €

Försäkrar att ovannämnda uppgifter är riktiga Försäkrar att ovannämnda uppgifter är riktiga Försäkrar att ovannämnda uppgifter är riktiga
Datum _____/_____ 201___ Datum _____/_____ 201___ Datum _____/_____ 201___

Betalarens underskrift Betalarens underskrift Betalarens underskrift

Tel eller adress, om du hyr glasögon Tel eller adress, om du hyr glasögon Tel eller adress, om du hyr glasögon

Konsumentombudsmannens och Suomen Konsumentombudsmannens och Suomen Konsumentombudsmannens och Suomen 
Hiihtokeskusyhdistys r.y:s avtalsvillkor för skiduthyrning. Hiihtokeskusyhdistys r.y:s avtalsvillkor för skiduthyrning. Hiihtokeskusyhdistys r.y:s avtalsvillkor för skiduthyrning.

Bindningens inställning göres enligt skicklighetsnivå nybörjare. Bindningens inställning göres enligt skicklighetsnivå nybörjare. Bindningens inställning göres enligt skicklighetsnivå nybörjare.

Set: skor, skidor/snowboard, hjälm (+stavar) Set: skor, skidor/snowboard, hjälm (+stavar) Set: skor, skidor/snowboard, hjälm (+stavar)

dag 19 /22 € /kväll -3€ dag 19 /22 € /kväll -3€ dag 19 /22 € /kväll -3€

vikt (om skidor) vikt (om skidor) vikt (om skidor)
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