KAUSIKORTTISOPIMUS TUOMARINKYLÄN MANEESEIHIN KAUDELLE 1.9.2019 - 31.8.2020
Kausikortti on hevoskohtainen ja se oikeuttaa maneesien käyttöön nk. vapailla vuoroilla ajalla 1.9.2019 - 31.8.2020.
Vapaat vuorot vaihtelevat ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.tuomarinkylanmaneesi.fi Google-kalenterista.
Mikäli maksu maksetaan viimeistään 31.8.2019, on kausikortin hinta 380,00 euroa (sis. alv 10 %). 380,00 euron
hinta koskee ainoastaan Tuomarinkylässä olevia yksityishevosia tai erikseen sovittuja ratsastuskoulujen
opetushevosia. Maneesikausikortin hintaan sisältyy oikeus yhden trailerin pysäköintiin Tuomarinkylän
traileriparkissa. Ehtona on, että traileri on omassa käytössä ja se pitää siirtää kilpailujen ajaksi toisaalle.
Parkkipaikkaoikeutta ei saa vuokrata edelleen. Pysäköintialueelta on mahdollisuus vuokrata
traileri/hevosautopaikka ilman kausikorttia hintaan 150,00 €/vuosi etukäteen maksettuna.
Edellytys alennettuun hintaan on, että oikeutetulla ei ole maksamattomia maneesimaksuja. Kausikorttimaksua ei
palauteta, vaikka hevonen muuttaisi pois Tuomarinkylästä tai sairastuisi kesken kausikorttisopimuksen
voimassaolon. Normaalihintaisesta kausikortista saa palautuksen jäljeltä olevilta täysiltä kuukausilta, siitä lähtien
kun allekirjoittanut on saanut tiedon hevosen poislähdöstä Tuomarinkylästä. Mikäli maksu suoritetaan 31.8.2019
jälkeen, noudatetaan maneesikaudelle 2019 - 2020 vahvistettua hinnastoa, jonka mukaan kausikortin hinta on
kertamaksuna maksettuna 456,00 euroa. Kahdessa erässä suoritettuna hinta on 480,00 euroa. Ensimmäinen erä
280,00 euroa maksetaan 31.08.2019 mennessä ja toinen erä 200,00 euroa 31.12.2019 mennessä.
Kausikorttimaksu maksetaan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n tilille NOOA SÄÄSTÖPANKKI FI15 4405 4020 000209,
viestiosassa on mainittava hevosen nimi, karsinannumero ja talli sekä mahdollinen trailerin tai hevosauton
rekisterinumero. Helsingin kaupunki suorittaa alueella pysäköinninvalvontaa.
Hevosia ja ihmisiä ei ole vakuutettu Tuomarinkylän Maneesin Oy:n toimesta. Jokainen hevosen omistaja on
velvollinen vastaamaan hevosensa aiheuttamista vahingoista. Orihevosilla tulee olla maneesissa liikkuessaan
voimassaoleva vastuuvakuutus.
Sopimus velvoittaa KAIKKIA käyttäjiä korjaamaan hevosten jätökset.
MAKSAMALLA KAUSIKORTTISOPIMUKSESSA MAINITUN HINNAN VAKUUTTAA HEVOSEN
VASTUUHENKILÖ PEREHTYNEENSÄ MANEESIN SÄÄNTÖIHIN JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN NIITÄ.
VELVOLLISUUS ON MYÖS HUOLEHTIA, ETTÄ NIIN TEKEVÄT KAIKKI KO. HEVOSTA MANEESISSA
KÄSITTELEVÄT HENKILÖT.
Kausikorttisopimuksia ei erikseen allekirjoiteta, vaan maksu vahvistaa sopimuksen asiakkaan puolelta.
Tuomarinkylän Maneesi Oy:llä on kuitenkin oikeus evätä kausikorttisopimus, mikäli katsoo sen aiheelliseksi.
Mikäli kausikorttisopimus evätään, siitä ilmoitetaan ja rahat palautetaan asiakkaalle. Maneesin käyttö on sallittu
heti, kun kausikortti on maksettu.
Sääntörikkomustapauksissa Tuomarinkylän Maneesi Oy on oikeutettu kieltämään maneesin käytön hevoselta, jolle
kausikortti on lunastettu. Käyttökielto voi ulottua myös määrättyyn henkilöön. Kielto voi olla määräaikainen tai
loppukautta koskeva. Mahdolliselta käyttökieltoajalta maksua ei hyvitetä.
Pohjat pyritään hoitamaan ja huoltamaan parhaan tiedon ja taidon mukaan. Jokainen käyttäjä on kuitenkin
ensisijaisesti itse velvollinen varmistamaan pohjien sopivuuden omalle hevoselleen.
Tuomarinkylän Maneesi Oy tiedottaa maneesien varauksista
https://calendar.google.com/calendar/render?pli=1#main_7, ja muista asioista omalla Facebook sivullaan.
Lisätietoja: Raimo Tuomioja, p. 050 5029000 arkisin klo 16:00 – 19:00.
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