
 Finesport Oy Pelitilan yleiset vuokrausehdot 

 1.  Osapuolet ja soveltaminen 

 Vuokrauksen kohteena on Finesports Oy:n Pelitilat 

 2.  Varaus-, maksu ja peruutusehdot 

 Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. 

 Pelitilan vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti. 

 Pelitilan varauksen yhteydessä tilojen vuokraaja sitoutuu maksamaan sovitun 
 vuokrahinnan eräpäivään mennessä tai varauksen yhteydessä. Jos maksua ei ole 
 suoritettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. 

 Mikäli peruutus tapahtuu 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan puolet 
 vuokrahinnasta. 

 Silloin kuin veloitus perustuu henkilömäärään, vuokranantaja laskuttaa ilmoitetun 
 henkilömäärän mukaan, vaikka todellinen määrä olisi pienempi. 

 Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) vuokranantaja 
 voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. 
 Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin 
 kokonaisuudessaan. 

 3.  Vahingot ja siivous 

 Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä 
 käytöstapoja. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa vuokrauksen jälkeen. Mikäli tila 
 vaatii lisäsiivousta vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta siivouksesta aiheutuneet 
 kulut. 

 Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloilla, tilan 
 vuokraajalle, kiinteistölle tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. 

 4.  Järjestys 

 Tilassa saa yhtäaikaisesti olla korkeintaan 10 henkilöä. Vuokranantajalla on oikeus 
 keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa. Tilaisuus 
 voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta. 

 5.  Reklamaatio 

 Mahdolliset reklmaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta 
 seuraavana arkipäivänä osoitteeseen  info@finesports.fi  .  Vuokranantaja ei korvaa 
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 vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään 
 olosuhteissa välillisiä vahinkoja. 

 6.  Muuta 

 Vuokranantaja säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 14 vuorokautta vuokrauksen 
 päättymisen jälkeen. 

 Finesport Oy Neuvottelutilan yleiset vuokrausehdot 

 1.  Osapuolet ja soveltaminen 

 Vuokrauksen kohteena on Finesports Oy:n Neuvottelutilat 

 2.  Varaus-, maksu ja peruutusehdot 

 Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. 

 Neuvottelutilan vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti. 

 Neuvottelutilan varauksen yhteydessä tilojen vuokraaja sitoutuu maksamaan sovitun 
 vuokrahinnan eräpäivään mennessä tai varauksen yhteydessä. Jos maksua ei ole 
 suoritettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. 

 Mikäli peruutus tapahtuu 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan puolet 
 vuokrahinnasta. 

 Silloin kuin veloitus perustuu henkilömäärään, vuokranantaja laskuttaa ilmoitetun 
 henkilömäärän mukaan, vaikka todellinen määrä olisi pienempi. 

 Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) vuokranantaja 
 voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. 
 Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin 
 kokonaisuudessaan. 

 3.  Vahingot ja siivous 

 Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä 
 käytöstapoja. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa vuokrauksen jälkeen. Mikäli tila 
 vaatii lisäsiivousta vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta siivouksesta aiheutuneet 
 kulut. 

 Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloilla, tilan 
 vuokraajalle, kiinteistölle tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. 

 4.  Järjestys 



 Tilassa saa yhtäaikaisesti olla korkeintaan 10 henkilöä. Vuokranantajalla on oikeus 
 keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa. Tilaisuus 
 voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta. 

 5.  Reklamaatio 

 Mahdolliset reklmaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta 
 seuraavana arkipäivänä osoitteeseen  info@finesports.fi  .  Vuokranantaja ei korvaa 
 vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään 
 olosuhteissa välillisiä vahinkoja. 

 6.  Muuta 

 Vuokranantaja säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 14 vuorokautta vuokrauksen 
 päättymisen jälkeen. 
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