
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vuokraturva 
 
Vuokrahinta veloitetaan vuokraustilanteessa etukäteen, joko verkkokaupassa tai 
vuokraamon tiskillä.  
 
Vuokraaja on vastuussa vuokraamistaan välineistään ja on velvollinen 
palauttamaan vuokravälineet vuokrausajan päättyessä. Vuokraaja sitoutuu 
palauttamaan välineet siinä kunnossa kuin on ne saanut ja tarvittaessa 
korvaamaan vahingoittuneet tai kadonneet osat ja välineet. 
 
Vuokravälineiden kunto tarkastetaan ennen vuokrausta ja palautuksen 
yhteydessä, jos vuokraaja havaitsee välineessä vikoja, tulee siitä ilmoittaa 
välittömästi vuokranantajalle. Vuokrattaessa ohjeistamme välineiden oikeanlaisen 
käytön ja pyöriin liittyvät neuvot.  
 
Tarjoamme VUOKRATURVA -tuotetta välineille vuokrauksen keston ajaksi. 
Vuokraturva sisältää mahdolliset korvattavat osat ja varusteet. Turvaan sisältyy 
myös mahdolliset maastosta noudot pyörän rikkoutuessa tai korjauskäynti 
maastossa. Vuokraturva on maksettava ennen vuokrauksen alkua.  
 
Esimerkkejä korvaushinnoista: 

• Katkenneet ketjut 20EUR 
• Jarru-/Vaihdevivun rikkoutuminen 50EUR 
• Näytön rikkoutuminen 80EUR  
• Vaihtaja 90EUR 
• Korjaus / Nouto Maastosta (Levin alue) 40EUR 

 
Käyttökelvottomaksi rikkoutunut tai kadonnut pyörä korvataan välineen arvon 
mukaisesti. 

VUOKRATURVA 

10 EUR 
Muut sopimusehdot:  
https://www.ski.fi/info/sopimusehdot/bikepark-valinevuokraamoiden-sopimusehdot/  
https://www.ski.fi/info/sopimusehdot/valinevuokraamojen-sopimusehdot/  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rental cost security 
 
The rental price is charged in advance in the rental situation, either in the online 
store or at the counter of the rental office. 
 
The renter is responsible for the rented equipment and is obliged to return the 
rented equipment at the end of the rental period. The renter undertakes to return 
the equipment in the condition in which he received it and, if necessary, to 
replace damaged or lost parts and equipment. 
 
The condition of the rental equipment is checked before renting and upon return, 
if the renter notices any defects in the equipment, the renter must notify the 
rental provider about it immediately. When renting, we provide instructions on 
the proper use of the tools and advice related to bikes. 
 
We offer a RENTAL COST SECURITY -product for equipment for the duration of 
the rental. Rental cost security includes any parts and accessories that may be 
replaced. The cost security also includes possible off-road pickups in the event of a 
broken bike or off-road repair visits. The rental cost security must be paid before 
the start of the rental. 
 
Examples of compensation prices: 

• Broken chains 20 EUR 
• Breakage of the brake/gear lever 50EUR 
• Screen breakage 80EUR  
• Changer 90 EUR 
• Repair / Pickup from off-road (Levi area) 40 EUR 

 
A broken or lost bike that is unusable will be replaced according to the value of 
the device. 
 

RENTAL COST SECURITY 

10 EUR 
Other terms of delivery:  
https://www.ski.fi/en/info/terms-of-delivery/bikepark-rentals-terms-service/  
https://www.ski.fi/en/info/terms-of-delivery/rental-services/  
 


