
 

 

 

 

VÄLINEVUOKRAHINNASTO 
 

Kuntokeskuksessamme on rajallinen määrä vuokrattavia välineitä. Välineet vuokrataan vain keskuksen asiakkaille, joilla on 

voimassa oleva laskutussopimus. 

 

-Täydellinen kotijumppasetti 19,95€ /2 viikkoa 
(Sisältää pump-setin, kahvakuulan +-10kg, käsipainot 1-5kg,) 
 
Erikseen vuokrattavissa olevat välineet 
 
-Spinningpyörä 39,95€/2vko  
 
-Pump-setti 11,95€/2vko  
(sis. steppilaudan, levytangon, 2 painoa + lukot)  
Lisäpainot 1€/paino  
 
-Kahvakuula 5,95€/2vko  
 
-Käsipainot 2kpl 1-5kg 4,95€/2vko  
 
-Jumppapallo 4,95€/2vko  
 
 
Suurimman ilon välineistä saat osallistumalla livestream-tunneillemme Heltissä. Aktiivisilla asiakkaillamme on käytössään 
yhteensä kolmen salin striimatut tunnit: Fit Kunto Villatehdas, Fit Hyrylä ja Locomotion Riihimäki. Lue lisää Helt-palvelusta 
nettisivuiltamme www.hyvakunto.com 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Kuittauslomake luovutuksesta sekä palautuksesta  
 
Välineiden luovutus 
Välineet luovutettu asiakkaan käyttöön paikka ________________ päivämäärä ______. _____. _______  
Luovuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys ______________________________________________  
Vuokraajan allekirjoitus ja nimenselvennys ______________________________________________  
 
 
Välineiden palautus 
Välineet palautettu kuntokeskukselle paikka ____________________ päivämäärä ______ .______._________ 
Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys ________________________________________________  
Vuokraajan allekirjoitus ja nimenselvennys _________________________________________________ 

 
 
 
 



VÄLINEVUOKRASOPIMUS 
 
 

Vuokranantaja:    Fit Kunto Villatehdas  Fit Park Sveitsi 

   Jokelan Hyvä Kunto  Hyvinkään Hyvä Kunto 

Vuokraaja:  
 
Nimi  ____________________________________________ 
Osoite  ____________________________________________ 
Puhelinnumero _______________________________________ 
 
 
Vuokrattavat välineet: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
 
Hinta:  ___________/2 vko  
 
 
Laskutus:  Hinta laskutetaan asiakkaan jäsenmaksun yhteydessä. Laskutusväli sopimuksen mukaan 2 viikkoa. 

Ensimmäinen laskutusjakso veloitetaan välineiden luovutuksen yhteydessä pankkikortilla tai 
käteisellä, jonka jälkeen vuokrahinta laskutetaan 2 viikon jaksoissa asiakkaalla voimassaolevan  
laskutustavan mukaisesti (e-lasku tai paperilasku). 

 
Nouto/Palautus: Nouto ja palautus sovittuna ajankohtana asiakaspalvelustamme  
 
Vuokra-aika:  Toistaiseksi voimassa oleva sopimus  
 
Irtisanominen: Vuokraaja/vuokranantaja voi molemmin puolin irtisanoa vuokrasopimuksen 2 viikon  
  irtisanomisajalla.  
 
Ehdot:  Vuokraaja noutaa välineet omatoimisesti kuntokeskuksen välinevuokrapisteen aukioloaikojen 

puitteissa ja palauttaa välineet kuntokeskuksen asiakaspalveluun viimeistään vuokrasopimuksen 
viimeisenä päivänä. Välinevuokra edellyttää aktiivista laskutussopimusta Hyvä Kunto-
kuntokeskuksella. Vuokraajalla on lupa käyttää välineitä ainoastaan niille osoitetun 
käyttötarkoituksen ja -tavan määrityksen mukaisesti. Vuokraaja sitoutuu palauttamaan välineet 
siinä kunnossa, jossa ne toimitettiin vuokrasuhteen alussa. Mikäli vuokraaja aiheuttaa välineille 
vahinkoa joko tahallisesti tai huolimattomuudellaan, on hän vastuussa vahingosta ja 
korvausvelvollinen lain edellyttämällä tavalla.  

 
 
Välineiden käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.  
 
Paikka _________________ Päivämäärä _______. _______. __________  
 
Allekirjoitukset: 
 
Vuokranantaja ______________________________________________ 
 
Vuokraaja _____________________ ____________________________ 
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