OHJEET JA TOIMITUSEHDOT
RANTASAUNAN SISÄTILAAN SAAPUMINEN

•

•
•
•
•
•

Sisään rakennukseen pääsee asiakkaalle annetulla sähköisellä koodilla (viisi
numeroa). Tuulikaapissa kuitataan hälytykset pois asiakkaalle annetulla koodilla
(neljä numeroa).
Eteisessä on ulkovaatteiden ja kenkien säilytys, Sisätilassa ei saa kulkea
ulkokengillä.
Saliin saapuessa kytketään sähköt päälle heti oikealla seinustalla olevasta
katkaisinpaneelista, kts. kuva alla
Samassa paneelissa myös takkaimuripainike, kts. kuva alla
Takkaa sytyttäessä muistaa tarkistaa takanpelti, kts. kuva alla aika
Saunan vikatilanteissa kiinteistönhuolto Vesa Laakso 0405084742

KEITTIÖTILA
Keittiön kodinkoneet:

Induktioliesi, uuni, mikroaaltouuni, astianpesukone, kahden pannun kahvinkeitin,
vedenkeitin, kylmiö, pakastin jääpalakoneella.
Keittiön kaapistoista löytyvät täysivarusteltu ruokailu- ja kahviastiasto laseineen, sekä
muut yleiset keittiötarvikkeet.
Mahdollisesti tilaisuudessa tarvittavat siivousvälineet löytyvät varastosta, kts. kuva
alla. Varastosta löytyy myös lisätuoleja/pöytiä.

SAUNA, PESUTILAT JA PUKUHUONETILAT
• Vuokrattava sauna on päällä neljä tuntia, alkaen sovitusta kellonajasta.
• Saunasta on suoraan käynti laiturille ja Vesijärven aaltoihin.

AUDIOVISUAALISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ
TIETOKONEEN NÄYTÖN PEILAUS LANGATTOMASTI TELEVISIOON

tarkista, että olet painanut sähkökatkaisinpaneelista pistokkeet päälle
•

Kirjaudu tietokoneellasi Apilan vierasverkkoon
Apila vieras, Salasana: apila123

•

Avaa televisio

KÄYTTÄESSÄSI CHROMECAST-SOVITINTA NÄYTÖN PEILAUKSEEN

•
•

Valitse television kauko-ohjaimesta Input -> valitse HDMI1 (portti, johon Chromecast
on kytketty)
Kirjaudu tietokoneellasi selaimelle Google Chrome -> valitse Cast -> Ruokasali

BLUETOOTH-KAIUTIN

•
•

•

Paina bluetooth-kaiuttimessa olevaa pientä mustaa bluetooth-merkin alla olevaa
nappia.
Valitse puhelimesi asetuksista Bluetooth ja laita se päälle, puhelimesi etsii yhteyden
kaiuttimeen (Ruokasali). Paina kaiuttimesta connect -nappia. Yhteys laitteiden välille
muodostuu.
Valitse omasta puhelimestasi sovellus, jota haluat käyttää, esim. Spotify ja valitse
haluamasi musiikki, äänentoisto tulee kaiuttimen kautta.

RANTASAUNALLE SAAPUMINEN

Rantasaunan osoite: Reumankaari 36200 Kangasala

Pysäköintipaikkoja on aivan rantasaunan vierellä sekä läheisellä hiekkakentällä.

TOIMITUSEHDOT
Apilan Rantasauna, Kiinteistö Oy Reumaharju
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Tilaa vuokraavan asiakkaan on oltava vähintään 24-vuotias.
Varauksen aloitus- ja lopetusaika sovitaan varauksen teon yhteydessä.
Mahdolliset lisätunnit sovitaan varauksen teon yhteydessä.
Asiakkaan tulee kytkeä hälytin päälle aiemmin annetulla koodilla tilaisuuden
päätyttyä ja tilasta poistuttaessa.
Asiakas vastaa, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat ohjeita.
Varauksen maksuton peruutus viimeistään 14vrk ennen tilaisuutta. Tämän
jälkeen maksu veloitetaan täysimääräisenä mikäli tilaa ei saada uudelleen
vuokrattua
Ylivoimaisesta esteestä johtuen vuokranantaja voi perua varauksen ilman
korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin oikeus
saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Ulko-alueella on varattu alue, jossa
voi tupakoida.
Mahdollisen takan käytön / kynttilöiden käytön on oltava vastuullista.
Mahdollisen ulkogrillin käytön on oltava vastuullista. Grillin käytöstä sovittava
etukäteen.
Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä
katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle ja/tai haittaa
naapurustolle ja/tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli
vuokrausehtoja ei noudateta.
Maksullisten yleisötapahtuminen järjestäminen tiloissa on kielletty.
Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen
muutoksiin.
Saunalle voi tuoda omat ruoat, mutta ulkopuolisen pitopalvelun käyttö tiloissa
on kielletty.

SIISTEYS JA JÄRJESTYS
• Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Paikkojen eheys,
laitteiden kunto ja tavaroiden lukumäärä tarkistetaan. Vuokrahintaan sisältyy
tilan perussiivous.
• Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön
omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Asiakas on
vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä tai ilmenevistä vahingoista
mikäli ne ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai
huolimattomuudesta.
• Asiakkaan ja kaikkien asiakkaan tilaisuuteen osallistuvien tulee ottaa kaikki
tilaisuudessa olleet tavaransa mukaan tilaisuudesta poistuessaan. Mikäli asiakas
haluaa noutaa tilaan omalla vastuullaan jättämänsä tavarat tulee siitä sopia
erikseen.

MAHDOLLISET REKLAMAATIOT
• Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja
viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle.
Vuokranantaja ei korvaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita
vahinkoja, eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

