Tutustu ennen varaamista Kentso Oy:n ja Suomisafarien varaus- ja toimitusehtoihin alla.
Vuokran hinta sisältää moottorikelkan, ajovarusteet (kts. sivulta ajovarustehinnasto), reittikartan ja
tarvittavat vakuutukset.
Kuljettajan ja matkustajan yhteispainon matkatavaroineen ylittäessä 160 kg kuljettaja vastaa
alustavaurioita kelkkaluokat 550-600cc. Titan luokassa myös suurempi paino sallitaan.
Kilometrirajoitteisissa tuotteissa lisäkilometrit 1 €/km
Kelkat luovutetaan tankattuna (bensa ja tuorevoiteluöljy) ja ne on palautettava bensatankki täytenä
(lasten kelkassa ja joissakin tarjoushinnoissa bensa kuuluu hintaan, kts hinnasto)
Kelkan tankkaus vuokrauksen päätteeksi onnistuu viereisellä automaattiasemalla, joka toimii
yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla sekä SEO n polttoainekorteilla. Vajaana palautetusta kelkasta
peritään arviona kulutettu bensan määrä sekä 20 eur tankkauspalvelumaksu.
Vuokrauksen päätteeksi vuokrahintaan lisätään 2t öljykulu, joka on 0,070 €/km

KELKKAVUOKRAUKSEN VARAUS- JA TOIMITUSEHDOT
1. Vuokraajan on oltava vähintään 15 vuotta. Alle 18-vuotiaille holhoojan suostumus. Vähintään Tajokortti on pakollinen kelkkailussa. Poislukien lastenkelkka valvottuna suljetulla radalla ja jotkin
maastoalueet joista sovittava erikseen.
2. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kelkkaa selvinpäin. Promilleraja on 0
3. Vuokra-aika, - matka tai -kelkkojen määrä on varaustilanteessa sovittu aika eikä vuokraamo ole
velvollinen hyvittämään asiakkaalle hänen käyttämätöntä aikaa, matkaa tai kelkkaa.
4. Mikäli vuokraajalla ei ole antaa vuokraajalle, rikkoutumisen tai muun vuokraamosta
johtumattoman syyn vuoksi hänen varaamaansa kelkkaa, on vuokraamolla oikeus vaihtaa kelkka
lähinnä vastaavaan vapaana olevaan kelkkaan. Mikäli luovutettu kelkka on hinnaltaa edullisempi kun
varattu hyvittää vuokraamo hinnan eron. Mikäli kelkkoja ei ole enää vapaana edellämainituista syistä
vuokranantajan korvausvelvollisuus rajoittuu korkeintaan vuokrahintaan.
5. Vuokraaja on velvollinen tutustumaan vuokrasopimuksen ehtoihin alla.

VUOKRAUSEHDOT
1. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja.
2. Käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta. Alle 18-vuotiaille holhoojan suostumus. Vähintään T- ajokortti
on pakollinen kelkkailussa. Poislukien lastenkelkka valvottuna suljetulla radalla.
3. Moottorikelkalla ajo on kielletty alkoholin ja muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
4. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan pidemmissä vuokrauksissa moottorikelkan
normaaleista tarkistuksista ja huolloista, kuten tuorevoiteluöljyn määrästä sekä hihnan ja tulpan
vaihdoista.
5. Tiettyjä pakettituotteita lukuun ottamatta ei kelkan vuokraan ei sisälly polttoainetta eikä
tuorevoiteluöljyä

6. Vuokraaja on vastuussa kelkalle sekä kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista.
7. Moottorikelkan rikkoutumisesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle.
Korjaustöitä ei saa suorittaa ilman omistajan lupaa.
8. Kelkassa on voimassa olevat vakuutukset (huomaa omavastuu).
- Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksessa tai käyttövirheestä johtuen on:
Lastenkelkka 500 € / moottorikelkka
Standard (550) luokissa 1000 € / moottorikelkka
Sport (600->) luokassa 1500 € / moottorikelkka
Ajovarustevahingot korvataan täysimääräisesti
9. Omavastuu tulee suorittaa Kentso Oy:lle välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Omavastuulla
katetaan myös seisonta-ajasta johtuvat vahingot vuokranantajalle. Vuokralle ottaja on velvollinen
tarkistamaan kelkan ennen ajoon lähtöä ja ilmoittamaan vuokranantajalle kelkassa olevat puutteet,
kolhut tai vast. virheet jotka merkataan vuokrasopimukseen.
10. Mikäli moottorikelkassa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka vuokranantaja
kohtuullisessa ajassa, huomioon ottaen asiakkaan sijainti, korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan
moottorikelkan, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvistä. Korvaavaa kelkka tai
huoltotoimenpiteen toimitetaan ainoastaan max 60 km säteelle vuokraamosta. Korvaavan kelkan ei
varaustilanteesta johtuen tarvitse olla varausta vastaava, mutta pienemmästä luokasta saa
korvauksen erotuksista.
11. Moottorikelkka on palautettava sovittuna aikana sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin se oli
luovutushetkellä. Ylimenevästä vuokra-ajasta veloitetaan hinnaston mukainen hinta.
12. Mikäli vuokraaja ei palauta moottorikelkkaa sovittuna aikana sovittuun paikkaan on omistajalla
oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä
aiheutuneet kulut täysimääräisinä.
13. Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpailuissa tai lainvastaisessa toiminnassa. Käyttäjä sitoutuu
ajamaan merkityillä kelkkaurilla sekä noudattamaan moottorikelkkailua koskevia sääntöjä ja
määräyksiä.
14. Nopeusrajoitus on kelkalla 60km/h, jäällä 80km/h. Kelkan vuokra ei sisällä uralupia ja mikäli
kelkkaa käytetään urilla tai reiteillä jotka ovat luvanvaraisia on luvan hankinta vuokralle ottajan
vastuulle. Esim. Metsähallituksen uraluvan saa netistä eräluvat.fi
15. Moottorikelkan edelleen luovuttaminen ja ulkomaille vienti on kielletty ilman vuokraamon
kirjallista lupaa.
16. Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittuja kelkkoja ja sopimus on
vaadittaessa näytettävä viranomaisille.
17. Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa heti, jos käyttäjä
rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu
kykenemättömäksi moottorikelkan kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokranantajalla on sama
oikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja. Kelkassa voi olla paikannin
väärinkäytösten valvomiseksi.

18. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.
Palvelun tuottaa Kentso Oy
Myyntipalvelu kelkkavaraukset puh. 044 748 666 7
info@safarifinland.fi
Ristijärventie 101, 89140 KOTILA (Kunta: Puolanka)

Kelkkavuokraukseen kuuluvat ajovarusteet
Ajovarusteet kuuluvat myös matkustajalle retkikelkoissa max. 2 hlö ja jos vuokrataan myös reki
kuuluu varusteet kaikille matkustajille.
Settiin kuuluu:
Haalari, kengät, hanskat, kypärämyssy ja visiirillä oleva kypärä tai sport kelkkoihin valittavana myös
crossikypäriä. Huomioikaan että crossikypäriin ei kuulu ajolaseja, omia itselle sopivia ajolaseja
suositellaan ottamaan mukaan. Hyviä ajolaseja on vuokrattavana erikseen ja myös silmälasimalleja
hintaan 10€/kerta.
Mikäli tarvitsette varusteita lisää tai erikseen niitä voi vuokrata.
Koko setti: 1 pv/vrk 30 € lisäpäivä 10€
Kypärä+myssy: 1 pv/vrk 15 € lisäpäivä 10€
Haalarit: 1 pv/vrk 15 €, lisäpäivä 10€
Kengät 1 pv/vrk 10 €, lisäpäivä 5€
Hanskat 1 pv/vrk 5 €, lisäpäivä 3€

