
 

 

Puijo Peak Oy 

Saunakabinetti Kuusikon varaus- ja käyttöehdot 7.9.2022. Oikeus muutoksiin pidätetään. 

 

HINNAT Ma-Su 

Kabinetin hinnoittelu klo 09-17 on seuraava, saunat 2 kpl ei sisälly: 

 2 tuntia = 150 euroa (minimiaika) 

Lisätunnit 25 euroa/tunti 

 

Kabinetin hinnoittelu klo 17-02 on seuraava, saunat 2 kpl sisältyy hintaan: 

3 tuntia = 350 euroa (minimiaika) 

4 tuntia = 425 euroa 

5 tuntia = 500 euroa 

6 tuntia = 575 euroa (hinta sama > 6 tunnin varauksille) 

        

Hinnat sisältävät siivouksen ja voimassa olevan arvonlisäveron. 

Tiloista on poistuttava viimeistään klo 02:00. Hinnoittelusta poikkeavista ajoista voi 

tiedustella myynnistä sales@puijopeak.fi  

 

VARAUS JA PERUUTUS 

Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Peruutus on maksuton 72 tuntia ennen varauksen 

alkamista. Sen jälkeen peritään käsittely- ja järjestelykuluina 150 euroa ja peruutuksesta 24 

tuntia ennen varauksen alkamista peritään varauksen ajankohdan minimiajan mukainen 

maksu. 

 

Ylivoimaisesta esteestä johtuen tilan omistaja voi perua varauksen ennen varauksen alkua. 

Ylivoimaisesta esteestä johtuen tilan omistaja voi perua saunatilan varauksen ennen 

varauksen alkua. Tässä tilanteessa ennakkoon maksettu vuokra ja mahdollisten 

lisäpalvelujen hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mutta tilan omistaja ei ole 

muuten korvausvelvollinen.  

 

MAKSU JA JÄRJESTYS 

Kabinetin maksu suoritetaan ennen tilaan menoa Tornin lipunmyynnin kassalle, josta saa 

kabinetin yhteydessä olevan avainsäilön avauskoodin. Huomioi Tornin aukioloajat (nähtävillä 

www.puijopeak.fi) 

Yrityksille ja yhteisöille (Y-tunnuksella) on mahdollisuus laskutukseen. 

Laskutuspalvelumaksu on 6 euroa. Yrityksille ja yhteisöille toimitetaan tarvittaessa 

avainsäilön koodi sähköpostitse tai tekstiviestitse vuokraajan ilmoittamaan numeroon, jos 

vuokraus ajoittuu Tornin lipunmyynnin aukioloajan ulkopuolelle. 

 

Ovet tilassa lukitsee ja lukituksesta vastaa asiakas. Huomioithan myös kabinetissa olevan 

ulko-oven lukituksesta. 

Avain jätetään tilan ulkopuolella seinässä olevaan avainsäilöön. Avainsäilön numerosarja 

pyöräytetään sekaisin niin, että avauskoodi ei jää näkyville.  

 

Pöydän ääreen mahtuu 24 henkilöä. Lisäksi on sohvaryhmiä. Maksimäärä on 35 henkilöä. 

Maksullisten yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty. Tupakointi tilassa on kielletty.  
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Tiloihin saa tuoda omia juomia ja ruokia. Lautasia ja ruokailuvälineitä ei ole kabinetissa, ne 

on tuotava itse. Asiakkaan on vietävä omat tavarat pois kabinetista poistuttaessa.  

Tyhjät tölkit ja pullot lajitellaan tilassa niille merkittyihin jäteastioihin.  

Roskat laitetaan sekajäteastioihin.  

Siivoukseen sisältyy imurointi, saunatilojen pesu, tasopintojen ja lattian pyyhintä ja istuimien 

järjestely ja jäteastioihin pakattu jäte, pullot ja tölkit viedään pois. 

 

Saunatiloihin ei saa viedä lasia (pullot, juomalasit jne). Pöydille, istuimille, saunaan ja 

muuallekaan ei saa jättää juomapakkauksia vaan ne laitetaan tyhjinä jäteastioihin. Tilassa 

on jätesäkkejä. 

Mikäli siivousohjeita ei ole noudatettu, varauksen tekijää laskutetaan jälkikäteen 

toteutuneiden kustannusten mukaan, minimisumma on 100 euroa. 

 

 

VAHINGOT 

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle 

ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä. Vuokraaja on 

vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa 

olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.  

 

REKLAMAATIOT 

Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viipymättä 24 tunnin kuluessa ja viimeistään heti 

vuokrausta seuraavana arkipäivänä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen 

sales@puijopeak.fi. Vuokraajalle ei korvata ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja. 

 

LISÄPALVELUT JA LISÄTIEDOT 

Pyyhkeet ei sisälly vuokraan, halutessa voi tilata á 5 euroa/kpl. Ilmoita varauksen 

yhteydessä. 

 

Varusteisiin, äänentoistoon ja kabinettiin liittyviä lisätietoja löytyy oheisesta linkistä: 

https://www.puijopeak.fi/wp-content/uploads/2020/12/PUIJON-MAJAN-

SAUNAKABINETTI_KUOPIO_pakattu.pdf  

 

Perustiedot:  Kapasiteetti 35 hlö 

 

Ruoka&juoma: Omat ruoat ja juomat sallittu (lautasia, aterimia ei ole) 

 

Kokous&viihde: 2 x iso taulu-tv 

Genelec- äänentoisto 

Karaoke 

Valko-/fläppitaulu 

WiFi-yhteys 

 

Puitteet:  Kokous/oleskelutilat 

2 x saunat 

Kylmälaitteet 
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