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POMPPULINNAN VUOKRASOPIMUS 

 

1. Pomppulinnan vuokra 

• Pomppulinnaa vuokrataan vain MLL:n Kangasalan yhdistyksen jäsenille. 

• Pomppulinnan vuokra on 60 € / 48 h.  

• Maksun tulee olla yhdistyksen tilillä vuorokautta ennen vuokrausajankohtaa. 

• Maksutiedot:  

o Maksun saaja: MLL:n Kangasalan yhdistys 

o Tilinumero: FI39 4510 7520 0560 11 (ITELFIHH) 

o Viesti: ”Pomppulinnan vuokraus” sekä vuokraajan nimi 

2. Vuokraaja ei saa jälleenvuokrata pomppulinnaa. 

3. Pomppulinnan käyttö on vuokraajan vastuulla. Yhdistys ei vastaa 

pomppulinnan käytössä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.  

4. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttöehtoja: 

• Vuokraaja perehtyy pomppulinnan mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. 

• Pomppulinnaa tulee käyttää vain aikuisen valvonnassa. 

• Aikuisten tulee pystyttää ja purkaa pomppulinna. 

• Pomppulinnan on oltava käytön aikana kokonaan täytetty. 

• Vaurioitunutta pomppulinnaa ei tule käyttää. 

 

• Pomppulinnaa saa käyttää korkeintaan 4-5 lasta kerrallaan. 

• Pomppulinna ei ole aikuisten käyttöön. 

• Eläimiä ei saa päästää pomppulinnaan. 

• Kengät tulee riisua jalasta ennen pomppulinnaan menoa. 

• Pomppulinnaan ei saa tuoda ruokia eikä juomia. 

• Pomppulinnassa ei saa painia, juosta tai töniä muita käyttäjiä. 
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• Pomppulinnan reunoilla pomppiminen tai istuminen sekä seinissä roikkuminen on 

kielletty. 

 

• Pomppulinnaa tulee käyttää ainoastaan tasaisella ja tukevalla alustalla. 

• Ulkokäytössä pomppulinnan alle tulee asentaa ennen täyttöä mukana toimitettava 

aluspressu. 

• Turvallisuussyistä pomppulinnaa ei tule käyttää ulkona sateella tai kovalla tuulella. 

• Täytettyä pomppulinnaa ei tule siirtää, jotta se ei rikkoudu. Ennen siirtämistä 

pomppulinna tulee tyhjentää täysin. 

• Pomppulinna tulee tyhjentää yön ajaksi, vaikka sitä käytettäisiin uudelleen 

seuraavana päivänä. 

5. Tuotteen palautus 

• Pomppulinna tulee palauttaa puhtaana ja kuivana, säilytyspussiin pakattuna. 

Vuokraaja on vastuussa myös oheistarvikkeiden palauttamisesta 

vuokrauskuntoisina (kompressori, aluspressu, käyttöohjeet). 

• Likaisen tuotteen palautuksesta yhdistys veloittaa 50 € siivousmaksun. 

• Asiakas huolehtii kuljetuksesta ja palautuksesta ___________________________ 

mennessä. 

• Palautuksen viivästyksestä veloitetaan kaksinkertainen vuokra alkavaa vuorokautta 

kohden.  

• Jos pomppulinnan hajoaminen tai katoaminen johtuu näiden vuokraehtojen 

rikkomisesta, vuokraaja on velvollinen korvaamaan yhdistykselle pomppulinnan 

arvon (300 €).  

Tarvittaessa vuokraaja voi vuokrauksen aikana olla yhteydessä joko Jenni Cavéniin (040 

9656 751) tai Virva Holmalaan (0500 702 544), jos ongelmia tai kysyttävää 

pomppulinnan käytössä ilmenee. 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen ja maksamalla pomppulinnan vuokran, vuokraaja 

ilmoittaa ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä vuokrausehdot. 

 

Kangasalla _____ . _____ . ______ 

 

 

__________________________                  __________________________     
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