Kuitti ja vuokrasopimus
1 VUOKRANANTAJA
Kiilun lomamökit
Y 2326072-9
Puhelin: 050-5524250
kiilunlomamokit.com
kiilun.lomamokit@gmail.com

2 VUOKRALAINEN
Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:

3 VUOKRAUKSEN KOHDE
Palju ja peräkärry vuokrataan siinä kunnossa kuin se on sopimuksentekohetkellä ja vuokranantaja tarkistaa kohteen
noudettaessa.

4 VUOKRA-AIKA
Alkamispäivä:

Päättymispäivä:

5 VUOKRA
___________sis alv 24%

___________alv 0%

_________vero

6 ALLEKIRJOITUKSET
Paikka:

Leppävirta

Vuokranantaja :

_______________________
Kiilun lomamökit
Y 2326072-9

Aika:

Vuokralleottaja:

_________________________

6 TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET:
-Perävaunu irroitetaan autosta ennen altaan täyttöä ja asennetaan vaakatasoon tukevalle alustalle tukijalkojen
avulla(4kpl). Palju laskeutuu tuki jalkojen varaan altaan täyttyessä.
-Asennetaan savuhormi paikoilleen.
-Palju on varustettu allas valolla. Jos haluat se toimintaan kytke kärryn alla oleva pistoke verkko virtaan.
-Kamiinaa ei saa koskaan sytyttää paljun ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty. Vajaan paljun lämmitys johtaa kamiinan
sulamiseen! Palju on aina täytettävä vähintään 5 cm ylimmän veden kierto reiän yläpuolelle ennen tulen sytyttämistä
kamiinaan. Suositeltava veden täyttökorkuus on 10-20 cm reiästä ylöspäin. täyttö korkuuteen vaikuttaa montako henkeä
paljuun tulee kylpemään. Ylimääräinen vesi tulee paljusta yli ja lämmittäminen on hitaanpaa. Tilavuus on noin 1500l.
-Lämmitä vesi 35-37 asteeseen. yli 39 astetta on epämiellyttävän kuuma. Lämpöeristettyä kantta kannattaa pitää
lämmityksen aikana paljun päällä. Kansi vaikuttaa paljon lämmitys aikaan. Normaali lämmitysaika on 3-4 tuntia.
lämmitys aikaan vaikuttaa poltettavan puun kuivuus ja veden lämpötila. Vesi lämpiää noin 10 astetta tuntiin.
-Kylmä vesi painuu pohjalle, joten sekoita allas esim. .löylykauhalla ennen altaaseen menoa.
- Veden puhtauden kannalta on syytä käydä suihkussa ennen kylpyä.
-Tulen käytössä ja paljuun siirtymisessä tulee olla varovainen.
-Jos lapset käyttävät paljua, tulee valvonta olla huolellista. Minimitäytössäkin allas on melko syvä.
-Alkoholin ja altaan käyttö yhdessä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Varmistu, että käyttäjä on vastuussa sekä paljusta, että
muista käyttäjistä.
-paljua ei saa tyhjentää ennen kuin tuli on täysin sammunut kamiinasta. Kamina sulaa, jos vettä ei ole kaminan
ympärillä.
-Paljua ei saa päästää jäätymään. Huolehdi tyhjennyksestä.
-Huolehdi ennen paljun siirtoa että kaikki tukijalat on ylhäällä, hormi kuljetus ”putkessa”, Kansi kunnolla kiinni kaikilla
kumi lenkeillä, kaminan päällä huppu ( vain kylmän kaminan päälle) ja palju varmasti tyhjä vedestä! Paljun siirtäminen
täytettynä ehdottomasti kielletty!

7 VUOKRALAISEN VASTUU
Vuokralainen on tietoinen paljun käytöstä ja on perehtynyt ohjeisiin. Turvallisuussyistä vain ohjeen
mukainen käyttö on sallittua. Vuokralle antaja ei ole vastuussa käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella vastuu
siirtyy täysimääräisenä vuokralle ottajalle. Altaan ja peräkärryn kunto on tarkistettu sopimusta laadittaessa ja
kalustosta aiheutuvat mahdolliset ongelmat ovat vuokralle ottajan vastuulla. Vuokralle ottaja on korvaus velvollinen
aiheuttamastaan kaluston rikkoitumisesta. Jos vahingon kokonaiskustannus on enemmän kuin vakuutuksen oma vastuu
( 1000e ) vuokralle ottaja on velvollinen maksamaan sen. Huom! Kärry pidettävä aina lukittuna mukana tulevalla
vetopää lukolla!

