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◦Varausmaksu 200,- euroa, maksettava varattaessa. 

◦Panttimaksu on 300,- euroa ja se maksetaan käteisellä vaunua noudettaessa. Maksu palautetaan vaunun 

palautuessa ehjänä ja siivottuna sovittuun aikaan. 

◦Vaunun siirrot 0,50 e/km, neuvoteltavissa erikseen 

◦Vakuutuksen omavastuun alennus 40 euroa, omavastuu putoaa 1200 eurosta 600 euroon 

Pallogrilli 15 euroa  

◦Aggregaatti (2,6 kW invertteri) 50 euroa 

Lisämaksut 

◦Normaali loppusiivous 80 euroa 

◦Otsonointi/desifiointi 350 euroa 

◦Wc:n tyhjennys 60 euroa 

◦Kaasupullon täyttö 30 euroa 

◦Palautuksen myöhästyminen ilman sopimista 50 euroa / h (lisäksi aiheutuneet kulut) 

◦Tupakointi vaunun sisällä 500 euroa 

 

Vuokraan sisältyy: 

Alv 24 % 

Tv, Blue ray 

Asuinosan ilmastointi (ilmalämpöpumppu) Arvo 70,- / vk (Hobby 720) 

Täydellinen vakuutusturva 1200,-/600,- euron omavastuulla 

Wc kemikaalit 

Astiasto kuudelle henkilölle 

Mikroaaltouuni, kahvinkeitin, vedenkeitin, hiustenkuivaaja, imuri, siivousvälineet 

Vaunun ulkopesu 

Puhelintuki koko matkan ajan 

 

Vuokraan ei sisälly: 

Mahdollisen rengasrikon kustannukset 

Kaasupullon täyttö 



 

Adria 763 Uk -16 

1.5. – 11.6. 490,- / vk  370,- / vkl (pe-su) 

12.6. – 25.6. 690,- / vk  ei vkl vuokrausta 

26.6. - 2.7. 790,- / vk  ei vkl vuokrausta 

3.7. – 6.8. 690,- / vk  ei vkl vuokrausta 

7.8. – 1.10. 490,- / vk  370,- / vkl (pe-su) 

2.10. – 29.4. 470,- / vk  340,- / vkl (pe-su) 

 

Pääsiäinen, hiihtolomat, koulujen syyslomat, vappu sekä helatorstai ovat aina viikkovuokrauksia. 

Talviaikana vuokraushinta on sovittava erikseen. Pyydä tarjous! Vaunut ovat lämpöisiä myös talvella. 

Myös pidemmät vuokraukset ovat mahdollisia. Kyseeseen voi tulla esim. tilapäismajoitus remontin ajaksi, 

pidempi reissu Eurooppaan yms. Näiden hinnat riippuvat ajankohdasta ja varaustilanteesta. Pyydä tarjous! 

Mikäli seuraava viikko on vielä keskiviikkona vapaana, on voimassa erikoistarjous seuraavasta viikosta. 

Viikonloppuvuokraus on mahdollista myös sesonkiviikkoina, mikäli ajoneuvo on vapaana vielä 

keskiviikkona. Kannattaa siis seurata tilannetta. 

 

Hobby 720 Ukfe -08 

1.5. – 11.6. 430,- / vk  320,- / vkl (pe-su) 

12.6. – 25.6. 590,- / vk  ei vkl vuokrausta 

26.6. - 2.7. 690,- / vk  ei vkl vuokrausta 

3.7. – 6.8. 590,- / vk  ei vkl vuokrausta 

7.8. – 1.10. 430,- / vk  320,- / vkl (pe-su) 

2.10. – 29.4. 390,- / vk  290,- / vkl (pe-su) 

 

Pääsiäinen, hiihtolomat, koulujen syyslomat, vappu sekä helatorstai ovat aina viikkovuokrauksia. 

Talviaikana vuokraushinta on sovittava erikseen. Pyydä tarjous! Vaunut ovat lämpöisiä myös talvella. 

Myös pidemmät vuokraukset ovat mahdollisia. Kyseeseen voi tulla esim. tilapäismajoitus remontin ajaksi, 

pidempi reissu Eurooppaan yms. Näiden hinnat riippuvat ajankohdasta ja varaustilanteesta. Pyydä tarjous! 

Mikäli seuraava viikko on vielä keskiviikkona vapaana, on voimassa erikoistarjous seuraavasta viikosta. 

Viikonloppuvuokraus on mahdollista myös sesonkiviikkoina, mikäli ajoneuvo on vapaana vielä 

keskiviikkona. Kannattaa siis seurata tilannetta. 


