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Concept Finnrowing Oy 
Koskenparras 10 
55100 IMATRA 

Puhelin 0207 288760 
toimisto@finnrowing.com 
www.finnrowing.com 
www.conceptfinnrowingshop.fi 
 
 

Pankkiyhteys 
Nordea FI9410383000303345 
Y-tunnus 0806629-0 

 

 

Vuokrasopimus 

Soutu- ja hiihtolaitteet:                    □  Malli C (40 €/kk)     □ Malli D (50 €/kk) 
□  Malli E (60 €/kk) □ Slide -pari (17 €/kk) 

□ SkiErg PM5 seinämalli (50 €/kk) 

□ SkiErg PM5 lattiamalli (60 €/kk) 

Sisäharjoittelupyörät: □ Wattbike Pro (95 €/kk) □ Wattbike Trainer(95€/kk) 

□ BikeErg PM5 (55 €/kk) 

□ Body Bike Smart+ (80€/kk) 
□ Body Bike Supreme (55€/kk) 

Toimitusmaksut: □ Concept2 Matkahuollosta noudettuna 25 €    

 □ Concept2 toimitus kotiovelle 35 €    

□ Wattbike ja Body Bike toimitus  80 € 

Laitepalautukset: Concept2 25 €, Wattbike ja Body Bike 80 € 

 

Noudot ja palautukset                        □Koskenparras 10, 55100 Imatra ma – pe 9 – 16 

veloituksetta: □Asentajankatu 5, 00880 Helsinki ma – pe 8 - 16 

Sovittava ennalta: Imatra 020 7288 760 ja Helsinki 020 7288 768  

 

CONCEPT FINNROWING TÄYTTÄÄ: 

 Sovittu vuokra-aika:  Vuokran kirjasi:  Päiväys:   
   Toimitettu laite  uusi / käytetty  
   Palautettu pvm:

Toimitusosoite, (jos eri):   
 

PDF-Lasku: □ Sähköposti: 

Osoite:   

Puhelin:    Henkilöasiakas:   

Y-tunnus:    Yritys:   
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Pankkiyhteys 
Nordea FI9410383000303345 
Y-tunnus 0806629-0 

 

 

 

CONCEPT2 VUOKRASOPIMUS Vuokraajan kappale 
(kirjaa kappalemäärä vuokraamasi tuotteen kohdalle) 
Kpl Tuote Vuokra / kk 
     Sisäsoutulaite, malli C 40 € tarkista saatavuus 
     Sisäsoutulaite, malli D 50 € 
     Sisäsoutulaite, malli E 60€ 
     Slide – pari 17 € 
     SkiErg 2015 -> seinämalli 50 € 
     SkiErg 2015 -> lattiamalli 60 € 
     Body Bike Smart+ 80 € 
    Body Bike Supreme 55 € 

     BikeErg 55 € 
     Wattbike Pro 95 € 
     Wattbike Trainer 95 € 

 

1. Vuokra suoritetaan seuraavasti: kolmen kuukauden vuokra etukäteen 14 vrk laskun päiväyksestä. Seuraavien 
kuukausien vuokra laskutetaan kuukausittain aina uuden vuokrakuukauden alkaessa. Vuokraus jatkuu automaattisesti 
mikäli vuokraaja ei toisin ilmoita. Maksutili: 

 
Finnrowing Oy, Nordea: FI9410383000303345 

Sampo: FI0680001170646708 
Osuuspankki: FI2350940020078669 

 
2. Vuokraamme ensisijaisesti käytettyjä laitteita, jotka ovat huollettuja ja hyväkuntoisia. Asiakas vastaa kuljetuksista 
aiheutuneista kuluista. 

 
3. Vuokrasopimus ei sisällä laitteen huoltoa. Asiakkaan tulee huoltaa laitetta asianmukaisella tavalla. Huolto-ohjeet 
toimitetaan jokaisen laitteen mukana asiakkaalle. 

 
4. Finnrowing Oy ei vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille tapahtuneista tapaturmista tai loukkaantumisista. Asiakas 
on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitteen käyttäjät osaavat käyttää laitetta asianmukaisella tavalla. 

 
5. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan laitteelle vuokra-aikana aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan. 
Palautettaessa laitteen tulee olla puhdas, muussa tapauksessa Finnrowing Oy laskuttaa puhdistuskulut. Mikäli laite 
vahingoittuu vuokra-aikana korjauskelvottomaksi on asiakas velvollinen korvaamaan vuokraajalle kaikki kulut uuden 
vastaavan laitteen hankkimiseksi. 

 
6. Vuokra-aika katsotaan päättyneeksi silloin kun laite on palautettu Finnrowing Oy:lle. Mikäli asiakas haluaa lunastaa 
laitteen vuokralta Finnrowing hyvittää 50% kolmen ensimmäisen kuukauden vuokrista myyntihinnassa. Jatkokuukausista ei 
hyvitetä. 

 
7. Finnrowing Oy ei missään olosuhteessa ole korvausvelvollinen asiakkaalle, eikä kolmannelle osapuolelle mistään 
välittömästi tai välillisesti vuokraamastaan laitteesta aiheutuneesta terveydellisestä tai taloudellisesta tappiosta tai 
vahingosta. 

 
8. Takuu. Finnrowing Oy myöntää vuokratuille laitteille kahden vuoden takuun. Takuu on voimassa vain silloin kun  laitetta 
käytetään oikein ja huolletaan asianmukaisesti. Takuu ei sisällä iskujen ja eikä muiden ulkoisten syiden vuoksi tapahtuneita 
rikkoontumisia. Takuu on voimassa tapauksissa, joissa laitteeseen tullut vika johtuu siitä että jokin laitteen osa on ollut 
virheellinen. Näissä tapauksissa osa toimitetaan vuokralaiselle veloituksetta vaihto-ohjeiden kera. Asiakas vastaa itse osan 
vaihtamisesta. Finnrowing Oy ei missään olosuhteissa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle käytön keskeytyksestä tai 
korjauksesta aiheutuneita kuluja. 

 
9. Tätä sopimusta tehdään kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille 

 
Allekirjoituksellani hyväksyn tämän sopimuksen ja sitoudun osaltani noudattamaan sen sisältöä. 

 
 

paikka ja päiväys Y-tunnus 
 
 

Concept Finnrowing Oy:n puolesta Allekirjoitus ja nimen selvennys
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Pankkiyhteys 
Nordea FI9410383000303345 
Y-tunnus 0806629-0 

 

 

CONCEPT2 VUOKRASOPIMUS Vuokralaisen kappale 
(kirjaa kappalemäärä vuokraamasi tuotteen kohdalle) 
Kpl Tuote Vuokra / kk 
     Sisäsoutulaite, malli C 40 € tarkista saatavuus 
     Sisäsoutulaite, malli D 50 € 
     Sisäsoutulaite, malli E 60€ 
     BikeErg 55 € 
     Slide – pari 17 € 
     SkiErg 2015 -> seinämalli 50 € 
     SkiErg 2015 -> lattiamalli 60 € 
     Body Bike Smart+ 80 € 
    Body Bike Supreme 55 € 

     Wattbike Pro 95 € 
     Wattbike Trainer 95 € 

 

1. Vuokra suoritetaan seuraavasti: kolmen kuukauden vuokra etukäteen 14 vrk laskun päiväyksestä. Seuraavien 
kuukausien vuokra laskutetaan kuukausittain aina uuden vuokrakuukauden alkaessa. Vuokraus jatkuu automaattisesti 
mikäli vuokraaja ei toisin ilmoita. Maksutilit: 

 
Finnrowing Oy, Nordea: FI9410383000303345 

Sampo: FI0680001170646708 
Osuuspankki: FI2350940020078669 

 
2. Vuokraamme ensisijaisesti käytettyjä laitteita, jotka ovat huollettuja ja hyväkuntoisia. Asiakas vastaa kuljetuksista 
aiheutuneista kuluista. 

 
3. Vuokrasopimus ei sisällä laitteen huoltoa. Asiakkaan tulee huoltaa laitetta asianmukaisella tavalla. Huolto-ohjeet 
toimitetaan jokaisen laitteen mukana asiakkaalle. 

 
4. Finnrowing Oy ei vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille tapahtuneista tapaturmista tai loukkaantumisista. Asiakas 
on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitteen käyttäjät osaavat käyttää laitetta asianmukaisella tavalla. 

 
5. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan laitteelle vuokra-aikana aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan. 
Palautettaessa laitteen tulee olla puhdas, muussa tapauksessa Finnrowing Oy laskuttaa puhdistuskulut. Mikäli laite 
vahingoittuu vuokra-aikana korjauskelvottomaksi on asiakas velvollinen korvaamaan vuokraajalle kaikki kulut uuden 
vastaavan laitteen hankkimiseksi. 

 
6. Vuokra-aika katsotaan päättyneeksi silloin kun laite on palautettu Finnrowing Oy:lle. Mikäli asiakas haluaa lunastaa 
laitteen vuokralta Finnrowing hyvittää 50% kolmen ensimmäisen kuukauden vuokrista myyntihinnassa. Jatkokuukausista ei 
hyvitetä. 

 
7. Finnrowing Oy ei missään olosuhteessa ole korvausvelvollinen asiakkaalle, eikä kolmannelle osapuolelle mistään 
välittömästi tai välillisesti vuokraamastaan laitteesta aiheutuneesta terveydellisestä tai taloudellisesta tappiosta tai 
vahingosta. 

 
8. Takuu. Finnrowing Oy myöntää vuokratuille laitteille kahden vuoden takuun. Takuu on voimassa vain silloin kun  laitetta 
käytetään oikein ja huolletaan asianmukaisesti. Takuu ei sisällä iskujen ja eikä muiden ulkoisten syiden vuoksi tapahtuneita 
rikkoontumisia. Takuu on voimassa tapauksissa, joissa laitteeseen tullut vika johtuu siitä että jokin laitteen osa on ollut 
virheellinen. Näissä tapauksissa osa toimitetaan vuokralaiselle veloituksetta vaihto-ohjeiden kera. Asiakas vastaa itse osan 
vaihtamisesta. Finnrowing Oy ei missään olosuhteissa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle käytön keskeytyksestä tai 
korjauksesta aiheutuneita kuluja. 

 
9. Tätä sopimusta tehdään kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille 

 
Allekirjoituksellani hyväksyn tämän sopimuksen ja sitoudun osaltani noudattamaan sen sisältöä. 

 
 

paikka ja päiväys Y-tunnus 
 
 

Concept Finnrowing Oy:n puolesta Allekirjoitus ja nimen selvennys 


