
Porlammin Kyläyhditys ry Teltan vuokraopimus
Yhteyshenkiö: Jaakko Vähämartti, Käkikoskentie 10, 07820 Porlammi, puh. 040 584 5107

Vuokralleottaja:___________________________________________________________________________

Osoite: _________________________________________________________________________________

Puhelinnro: ______________________ sähköposti: ______________________________________________

Vuokra-aika: _____________________________________________________________________________

Vuokran määrä: ________________________ euroa

Päiväys: __________/__________/ 20________

__________________________________________  ____________________________________________

Vuokralleottajan  allekirjoitus     Vuokraajan allekirjoitus

maksettu käteisellä vuokrasopimusta tehtäessä: _______________________ euroa.

maksetaan pankkiin kyläyhdistyksen tilille, eräpvä 7 pv netto 

Vuokran määrä: 50 euroa/krt (1-3 vrk), Porlammin kyläyhdistyksen jäseniltä 30 euroa/krt (1-3 vrk)

Jos maksu suoritettu käteisellä, toimita raha ja tämä vuokrasopimus rahastonhoitajalle tositteeksi.

Jos asiakas maksaa maksun kyläyhdistyksen tilille, toimita tämä vuokrasopimus rahastonhoitajalle tositteeksi.

Tämä kappale rahastonhoitajalle



Porlammin Kyläyhditys ry Teltan vuokraus
Yhteyshenkiö: Jaakko Vähämartti, Käkikoskentie 10, 07820 Porlammi, puh. 040 584 5107

Teltta vuokrattu ajalle: ___________________________________________________________________

Vuokran määrä: ________________________ euroa

Vuokran määrä: 50 euroa/krt (1-3 vrk), Porlammin kyläyhdistyksen jäseniltä 30 euroa/krt (1-3 vrk)

Merkitse pankkisiirtoon viestiosioon tiedot: Teltan vuokra, vuokralleottajan nimi ja vuokrausaika.

Pankkitilitiedot: Saaja: Porlammin kyläyhdistys ry, tilinnro: 501017-20003123 

maksettu käteisellä vuokrasopimusta tehtäessä: ________________  euroa

maksetaan pankkiin kyläyhdistyksen tilille, eräpvä 7 pv netto 

Vuokran määrä: 50 euroa/krt (1-3 vrk), Porlammin kyläyhdistyksen jäseniltä 30 euroa/krt (1-3 vrk)

Merkitse pankkisiirtoon viestiosioon tiedot: Teltan vuokra, vuokralleottajan nimi ja vuokrausaika.

Pankkitilitiedot: Saaja: Porlammin kyläyhdistys ry, tilinnro: 501017-20003123 

Vuokrausehdot:
1. Teltta noudetaan ja palautetaan Jaakko Vähämartille, ellei muuta ole sovittu.

2. Vuokralleottaja vastaa kaikista teltalle tapahtuneista vahingoista vuokra-aikana. 

3. Porlammin kyläyhdistys ry ei vastaa vuokrakohteen käytöstä aiheutunutta vahinkoa henkilöille tai 
omaisuudelle. 

4. Vuokralleottajan peruuttaessa vuokratilauksensa on peruutus tehtävä viimeistään 3 vrk ennen sovittua 
toimituspäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan sovittu kertavuokra. 

5. Teltan kankaisiin ei saa liimata teippejä tai tarroja, eikä kiinnittää niiteillä. Vialliset kankaat laskutetaan 
uushankintahinnasta. 

6. Ennen säilytyspussiin laittamista, katos ja sivukankaat tulee kuivattaa huolellisesti. 

7. Teltan jälleenvuokraus 3. osapuolelle on kielletty. 

8. Jos em. ehtoja ei noudateta, Porlammin kyläyhdistyksellä on oikeus laskuttaa vuokralleottajan 
aiheuttamat korjaus- ym. kulut todellisten kustannusten mukaan.

Tämä kappale vuokralleottajalle



TELTAN KÄYTTÖOHJE

VAROITUS:
Älä jätä telttaa yöksi ulos tai vesisateeseen pitemmäksi aikaa vartioimatta.
Teltta täytyy ankkuroida maahan hyvin kiinni, ettei se lähde tuulen mukaan.

SÄILYTYS:
- Kuivana säilytyspussissa.
- Ilmavassa paikassa.

Ennen säilytyspussiin laittamista, kosteat tai märät katos ja sivukankaat tulee kuivattaa 
huolellisesti.

Osaluettelo:
n:o 1   4 kpl nurkkajalkoja
n:o 2   2 kpl ylänostoja
n:o 3   3m putkia 9kpl kun liitokset on tehty

 
  


