
Sopimus Sopimus Sopimus 
lasketteluvälineiden vuokrauksesta lasketteluvälineiden vuokrauksesta lasketteluvälineiden vuokrauksesta

Nimi Laskijan etu- ja sukunimi Nimi Laskijan etu- ja sukunimi Nimi Laskijan etu- ja sukunimi

1 tunti 13 /16 € 1 tunti 13 /16 € 1 tunti 13 /16 €

suksisetti 19 € bladesetti 22 € suksisetti 19 € bladesetti 22 € suksisetti 19 € bladesetti 22 €

lautasetti 19 € twintip-setti 22 € lautasetti 19 € twintip-setti 22 € lautasetti 19 € twintip-setti 22 €

Ei koko settiä, vain nämä kerta tai päivä Ei koko settiä, vain nämä kerta tai päivä Ei koko settiä, vain nämä kerta tai päivä

suksimonot 10 € lautakengät 10 € suksimonot 10 € lautakengät 10 € suksimonot 10 € lautakengät 10 €

sukset 10 € bladet 13 € sukset 10 € bladet 13 € sukset 10 € bladet 13 €

lauta 10 € twintipit 13 € lauta 10 € twintipit 13 € lauta 10 € twintipit 13 €

Laskijan tiedot säätöjä varten Laskijan tiedot säätöjä varten Laskijan tiedot säätöjä varten
kengännumero laskijan pituus kengännumero laskijan pituus kengännumero laskijan pituus

Muut välineet Muut välineet Muut välineet
kypärä 5 € lasit 5 € kypärä 5 € lasit 5 € kypärä 5 € lasit 5 €

sauvat 5 € lumikengät 5 € sauvat 5 € lumikengät 5 € sauvat 5 € lumikengät 5 €

Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi. Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi. Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi.
Päiväys _____/_____ 201___ Päiväys _____/_____ 201___ Päiväys _____/_____ 201___

Maksajan allekirjoitus Maksajan allekirjoitus Maksajan allekirjoitus

Puh tai osoite, jos vuokraat lasit. Puh tai osoite, jos vuokraat lasit. Puh tai osoite, jos vuokraat lasit.

Kuluttaja-asiamies ja Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry Kuluttaja-asiamies ja Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry Kuluttaja-asiamies ja Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry 
suksivuokraamoiden sopimusehdot suksivuokraamoiden sopimusehdot suksivuokraamoiden sopimusehdot

Sidesäädöt tehdään taitotasoltaan aloittelijan mukaisesti. Sidesäädöt tehdään taitotasoltaan aloittelijan mukaisesti. Sidesäädöt tehdään taitotasoltaan aloittelijan mukaisesti.

Setti: kengät, sukset/lauta, kypärä (+ sauvat) Setti: kengät, sukset/lauta, kypärä (+ sauvat) Setti: kengät, sukset/lauta, kypärä (+ sauvat)

päivä 19 /22 € /ilta -3€ päivä 19 /22 € /ilta -3€ päivä 19 /22 € /ilta -3€

paino (jos sukset) paino (jos sukset) paino (jos sukset)
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