Vuokra-aika päättyy: ____.____._______ klo: ____:____
Escape Box -vuokrausehdot
1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin pelilaatikko noudetaan tai on ollut sovitusti
noudettavissa toimipisteeltämme, siihen päivään jolloin se palautetaan sinne, mainitut päivät
mukaan lukien. Vuokravuorokausi vaihtuu klo 16, jollei muuta ole sopimusta tehtäessä sovittu.
2. Vuokra peritään Arkipäiviltä 20 € / ensimmäinen vuorokausi, 5€ / lisävuorokausi.
Viikonloppuvuokran (Pe klo 16 - Ma klo 16) hinta on 25 € / viikonloppu.
3. Vuokra-ajan kesto sovitaan ennen vuokran alkamista. Vuokralleottaja voi pyytää vuokra-ajan
pidentämistä hintaan 5€ / lisäpäivä, jos sopii tästä viimeistään 24 h ennen alkuperäisen
vuokra-ajan päättymistä. Jos ilmoitus tulee tätä myöhemmin, on lisäpäivän hinta 20 € / vuorokausi.
Vuokra-ajan pidentäminen edellyttää, että pelilaattikkoa ei ole varattu kyseisille päiville.
Vuokra-ajan kesto on korkeintaan yksi viikko.
4. Jos vuokralleottaja ei palauta laatikkoa vuokra-ajan päätyttyä, eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole
erikseen sovittu, tulee jokaisesta alkavasta vuorokaudesta 50 € maksu. Jos laatikkoa ei ole
palautettu kolmen päivän kuluttua sovitusta vuokra-ajan päättymisestä, luetaan tapaus
varkaustapauksena, josta ilmoitetaan Poliisille.
5. Jos laatikkoa ei voida palauttaa vuokra-ajan päätyttyä vuokranantajasta johtuneista syistä,
vuokralleottajaa ei veloiteta ylimääräisistä vuorokausista.
6. Vuokralleottajan tulee tutustua pelilaatikon käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa
pelilaatikon käytön opastuksen.
Vuokralleottajan tulee käyttää Pelilaatikkoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen
käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa pelilaatikon
käyttöohjeita.
7. Vuokrauskohde on toimitettava takaisin vuokralleantajalle siinä kunnossa, kun se vuokralle
otettaessa on ollut, alkuperäisessä kokoonpanossa. Muutoin vuokralleantajalla on oikeus veloittaa
vuokralleottajaa korjauksesta aiheutuneet kustannukset.
8. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan pelilaatikon vuokra-aikana huolimattomasta tai
virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen
korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen pelilaatikon uushankinta-arvon.
Vuokralleantaja vastaa pelilaatikon normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
9. Vuokralleantaja ei vastaa pelilaatikon käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle
mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingosta.
10. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman eri sopimusta luovuttaa pelilaatikkoa tai siirtää
vuokranmaksua toiselle.
11. Mikäli vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on vuokralleantajalla oikeus purkaa
vuokrasopimus sekä saada vuokrattu kalusto haltuunsa.

