
VARUSTEVUOKRAUSEHDOT SUKELLUSKOULU AALTO

Tutustu vuokraus- ja varausehtoihimme jotka toimitetaan tilausvahvistuksen  yhteydessä sähköpostitse.

Varaus on sitova, ja laskutetaan, oli se tehty suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai muilla keinoin.

Vuokra-aika, sekä maksu määräytyvät sen ajan mukaisesti, jonka ajan väline on pois vuokraamolta. Vuokrahinta 
veloitetaan vaikka et vuokra-aikana varustetta käyttäisikään.

Maksuvälineinä käyvät käteinen, korttimaksut, Smartum,Edenred, e-Passi, sekä lahjakortit.

Maksu hoidetaan joko ennakkolaskulla, tai viimeistään varusteita noudettaessa sopimuksen mukaan.

Pidäthän kiinni sovitusta vuokravarusteiden nouto- sekä palautusajankohdasta, henkilökuntamme on paikalla 
sovittuna ajankohtana sinua odottamassa.

Varusteet vuokrataan Sukelluskoulu Aallolta tarkistettuina ja moitteettomassa kunnossa,
ja opastamme käyttöön varustenoudon yhteydessä. Asiakas on velvollinen kuuntelemaan ja ymmärtämään annetun 
käyttöopastuksen.

Asiakkaalle annetaan käyttöön nimetyt varusteet, jotka ovat Aallon puolesta asianmukaisesti huollettu, pesty, ja 
tarvittavilta osilta desinfioitu.

Suosittelemme  vielä tarkistamaan varusteet vuokrauksen yhteydessä epäselvyyksien välttämiseksi.

Olet vastuussa vuokraamistasi sukellusvarusteista ja niihin mahdollisesti aiheutuvista vaurioista
vuokrakäytön  yhteydessä.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta asianmukaisesti,  yhtä hyvin kuin huolellinen 
henkilö omistaan, sekä noudattamaan varovaisuutta normaalissa käytössä.

Kalustoa tulee käyttää vain sille tarkoitetussa tavanomaisessa käytössä.

Kalustoa saa käyttää vain käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa ja olosuhteissa.

Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

Sukelluskoulu Aallon vuokravarusteita ei vuokraaja saa vuokrata edelleen.

Vuokraaja on velvollinen vuokraehtojen yhteydessä toimitetun hinnaston mukaisesti korvaamaan oman tai muiden 
henkilöiden aiheuttaman:

-varusteille huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä vuokra-aikana sattuneet vahingot
- vuokra-aikana kadonneen kaluston
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Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista tai virheistä välittömästi nämä huomattuaan,
viimeistään varusteita palauttaessa.

Mahdollisessa varkaustapauksessa on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle, sekä poliisille.

Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka vuokranantaja kohtuullisessa ajassa 
korjauttaa tai toimittaa tilalle mahdollisuuksien puitteissa korvaavan vuokravälineen, ei vuokrasta tai vuokra-ajan 
menetyksestä myönnetä hyvitystä. Välillisiä kuluja ei vuokranantaja korvaa.



Sukellustietokoneiden osalta: tarkista kone noutohetkellä, varmistu laitteen käynnistymisestä
-mikäli kone kertoo pariston olevan vähissä, vaihdamme koneen toiseen.

Tutustu mahdollisen uuden sukellustietokoneen käyttöohjeisiin. Henkilökuntamme antaa tarvittaessa käyttöopastusta.

Sukellusvalaisimet:  toimitamme valot ladattuina, valopaketin mukana tulee myös laturi.
Varmista ennen käyttöönottoa, valon toimintakyky.

Huomiothan pakatessasi säilöitä autoon niiden turvallisen kiinnittämisen.

Säiliöitä ei tule pakata autoon päällekäin niiden mahdollisten liikkumisen aiheuttamien säilöventtiilivaurioiden  
välttämiseksi.

Asiakas vastaa kuljetus-,turvallisuus- ja muiden määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.

Asiakas vastaa että mahdollinen peruutus on tehty riittävän ajoissa. Varauksen voi veloituksetta perua viimeistään 
vuorokautta ennen varauksen alkamista.  

Varauksen peruutus hyväksytään vuokraajan kuitattua viesti saapuneeksi, huomioi siis aukioloaikamme.

”No show”-tapauksissa veloitamme sovitun vuokrahinnan.

Vuokravarusteita ei saa jättää vartioimatta tai lukitsemattomaan tilaan yön ajaksi.

Varusteet tulee palauttaa välittömästi sovitun vuokra-ajankohdan päättyessä Sukelluskoulu Aallolle samankuntoisina 
kuin vuokrattaessa.

Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan 
vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset

Vuokraajan on viipymättä ilmoitettava mahdollisesta palautuksen viivästymisestä.

Sukelluskoulu Aallolla on oikeus periä ylimenevältä ajalta hinnaston mukainen lisävuokra.

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-
ajan mukaisesti. 

Vuokranantaja ei korvaa esim luonnonolosuhteista ja säästä mahdollisesti vuokraajalle aiheutuvaa vuokravarusteiden 
käytön estettä tai haittaa.

Maksamalla tilauksesi, hyväksyt vuokraehdot.

Sukellusturvallisuuden varmistamiseksi, suorita aina paritarkastus ennen sukellusta sukellusparisi kanssa.

Paritarkastus suoritetaan aina ennen jokaista sukellusta, jotta mahdolliset laite- ja käyttäjävirheet voidaan todeta ja 
korjata jo ennen veteen menoa ja sukellusta.


