
Vuokrasopimusehdot 
 

1. SOVELTAMINEN 
 
Näitä ehtoja sovelletaan vuokralle antajan (AJOA Oy, Y-TUNNUS: 3132462-2), 
myöhemmin ”Vuokraamo” ja vuokralle ottajan, myöhemmin ”Vuokraaja” väliseen 
sopimukseen saunalautan, myöhemmin Vuokratuote vuokrasta. 
 

2.  VUOKRA-AIKA 
 
Vuokraaja sitoutuu tekemäänsä varaukseensa, joka on tehty puhelimitse, viestillä, 
sähköpostilla tai AJOA Oy:n kotisivujen välityksellä. Vuokra-aika alkaa ja loppuu 
sopimuksen mukaisesti ja lisätunneista täytyy sopia erikseen Vuokraamon kanssa. 
Jos Vuokratuote ei palaudu ajoissa Vuokraamo on oikeutettu perimään lisämaksua 
ylimenneestä ajasta. Tilausvahvistus on sitova Vuokraajalle ja Vuokraamolle. 
 

3. VUOKRATUOTTEEN PALAUTUMINEN 
 
Vuokratuote tulee luovuttaa sovittuun paikkaan sovittuna aikana. Vuokratuote 
täytyy palauttaa siivottuna, jolloin vuokratuotteesta on kerättynä pois juomapullot/-
tölkit ja roskat. Jos Vuokratuote palautuu likaisena, Vuokraamo on oikeutettu 
perimään siivousmaksun tuntiveloituksena 50 €/tunti (sis. alv.) (minimiveloitus 1 
tunti). Vuokraamo on oikeutettu perimään puuttuvasta irtaimistosta Vuokraajalta 
täyden sisäänostohinnan + 15% sisäänostohinnasta. Vuokraaja on velvollinen 
ilmoittamaan havaituista puutteista, kun Vuokratuote luovutetaan. 
 

4. VUOKRATUOTTEEN KÄYTTÖ VESILLÄ 
 
Vuokraamo on oikeutettu keskeyttämään Vuokratuotteen käytön vesillä, jos 
Vuokraamon mielestä henkilöt ovat liian päihtyneitä tai eivät käyttäydy 
asianmukaisella tavalla. Jos kattoterassilla hypitään veteen Vuokraamo keskeyttää 
vuokrauksen välittömästi, jolloin Vuokraaja joutuu poistumaan välittömästi. Kun 
Vuokraamo keskeyttää vuokrauksen Vuokratuote ajetaan välittömästi 
luovutuspisteeseen. Vuokraamo on oikeutettu pitämään vuokrahinnan ja vaatimaan 
Vuokraajaa maksamaan ylimääräiset kulut vuokrauksen keskeytyessä Vuokraamon 
toimesta. Vuokraamo on oikeutettu keskeyttämään vuokrauksen myös silloin, jos 
vuokraus on liian vaarallista sääolosuhteista johtuen, tällöin Vuokraaja ja Vuokraamo 
sopivat uuden ajankohdan tai vuokraus toteutetaan rannassa alennettuun hintaan.  

 
5. JÄRJESTYS JA SÄÄNNÖT 

 
Vuokratuotteesta hyppääminen Vuokratuotteen liikkuessa on ehdottomasti kielletty. 
Myös Vuokratuotteen kattoterassilla hyppiminen on kielletty. Tupakointi sisätiloissa 
on ehdottomasti kielletty, jos vuokratuotteen tilat haisevat tupakalle on Vuokraamo 
oikeutettu perimään kaikki kustannukset asiakkaalta. Vuokratuotteessa saa 
maksimissaan oleskella se henkilömäärä mikä on rekisteriotteeseen merkitty. 
Vuokratuotteen kuljettaja johtaa tilannetta vahingon sattuessa 



 
6. VUOKRAHINTA  

 
Vuokrahinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vuokraamo 
pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Tilausvahvistus sitoo Vuokraamoa ja 
Vuokraajaa. Tilausvahvistuksen yhteydessä lähetetään lasku Vuokraajalle 
maksettavaksi. Laskun eräpäivä on sama kuin vuokrauspäivä. Vuokraajalla tulee olla 
todiste maksusuorituksesta vuokratuotteen luovutuksen yhteydessä. 
 

7. PERUUTUSEHDOT 
 
 Risteilyn voi peruuttaa veloituksetta 7 vrk ennen risteilyn alkua, jolloin Vuokraaja 
saa 100% hinnasta takaisin. Peruutus 3-6 vrk ennen risteilyn alkua, veloitus 50 % 
tilauksen hinnasta. Peruutus alle 3 vrk ennen risteilyn alkua,  koko tilauksen hinta jää 
Vuokraamolle. 
 

8. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET 
 
Vuokraamo on velvoitettu tarkastamaan, että jokaiselle Vuokraajalle on pelastusliivit 
ja vuokratuote on turvallinen luovutuksen yhteydessä. Vuokraamo vastaa myös  
 

9. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET  
 

Jos Vuokratuotteelle, Vuokraamolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet 
vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta 
tai tuottamuksesta, vuokraamon ohjeen noudattamatta jättämisestä, 
Vuokratuotteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen 
alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokraaja on muutoin 
olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja tai lakia, on vuokraaja velvollinen 
korvaamaan aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan 

 
 

10. RIITAISUUDET 
 
Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Etelä-
Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 
 

11. REKLAMAATIOT 
 
 Reklamaatiot tulee esittää viipymättä vuokrauksen päättyessä tai viimeistään 
seuraavana arkipäivänä sähköpostitse: reklamaatiot@ajoa.fi 
tai puhelimitse numeroon +358443500216.

 
 


