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Vuokraamme Avalon testivoittaja meriretkikajakkeja. Kajakit ovat lasikuituisia.
Kajakin vuokrahintaan kuuluu melat, aukkopeite, istuinalusta, kelluntaliivit. Tarvittaessa 
kompassi (tarpeesta on mainittava), pakkauspussi, trangia keitin. 

Vuokrauspaikka toimipisteemme Jupiterinkatu 1, Parainen tai Paraisten Kanoottikerhon 
vajalta (Solliden Camping P-alueen vieressä). Tästä lähtöpaikasta sovitaan erikseen.

Vuokraajan tulee osata merimelonnan tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät asiat: 
ohjaaminen, syvän veden pelastautuminen, itsepelastaminen ja helppo navigointi. 
Koulutuksesta veloitamme 50€/h, hinta sis. Alv:n 24%. Kajakkiopastus sis. hintaan.

Rantautuminen

Arvokkailla lasikuituisilla kajakeilla ei saa rantautua keula edellä vauhdilla maihin. Tämä 
rikkoo ja kuluttaa keulan puhki.
Rantaudutaan rannan suuntaisesti ja noustaa kajakista pintaveteen.
Tahallaan tehtyjen vaurioiden korjaamisesta veloitamme 50€/h työaikakorvauksen + 
aineet.

Maksu 
Maksu tapahtuu vuokralle lähtiessä tai ennakkolaskulla. Maksuvälineenä käy käteinen tai 
mobilepay.


Peruutukset 
Varaus astuu voimaan kun varaus on tehty tai tilaajan maksun saavuttua. Ennakkoon 
maksetun tilauksen peruutus oikeuttaa täyteen takaisinmaksuun poislukien 20€ 
toimistomaksuna vielä 14 vuorokautta ennen aktiviteettiä. Peruutus, joka tehdään alle 14 
päivää mutta yli 5 päivää ennen aktiviteettiä, oikeuttaa 50% takaisinmaksuun poislukien 
20€ toimistomaksu. Alle 5 päivää ennen aktiviteettia tehdyt peruutukset eivät oikeuta 
palautukseen.

Force majeure -syyt 
Jos sääennuste aiheuttaa aktiviteetille riskejä, Myötätuuli Oy oikeuttaa vuokraajaa 
siirtämään vuokrausta ja/tai kuljetusta, tai palauttaa rahat kokonaisuudessaan, jos 
ajallinen siirto ei toimi asiakkaalle.


Turvallisuus 
Myötätuuli Oy luottaa siihen, että:

- asiakas osaa turvallisesti käsitellä varusteita, eikä luovuta varusteita asiakkaalle 
jos asiakkaalla ei ole turvallisuussyistä tarvittavia taitoja. 

- osaa merimelonnan tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät asiat: ohjaaminen, syvän 
veden pelastautuminen, itsepelastaminen ja helppo navigointi.

- Vuokraajalla on asianmukaiset omat vakuutukset voimassa.

Varusteiden kunto ja puhtaus  
Vuokralleottaja ja vuokralleantaja käyvät yhdessä läpi välineiden kuntoa ennen vuokrausta 
ja sen jälkeen. Asiakas vastaa rahallisesti vioituneista välineistä, ja on vastuussa siitä, että 
välineet palautetaan puhdistettuina ilman heikkaa tai likaa.
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