
Materiaali-insinöörikilta ry:n vuokraehdot 
 

Säännöt: 

Vuokrattavia artikkeleita vuokrataan sekä TREYn jäsenille että ulkopuolisille. TREYn jäsenet 

ja sen piirissä toimivat yhdistykset voivat vuokrata pannua alennettuun hintaan. 

• Varauksen peruminen tai sen siirtäminen on mahdollista tehdä veloituksetta, jos 

varauksen alkuun on varausta peruttaessa yli 48 tuntia. 

• Noudosta sovitaan erikseen. 

• Laskutus tapahtuu vuokrauksen jälkeen, ja laskun saavuttua maksuaika on 14 pv, 

viivästyskorko 8 %. 

• Vuokrattavien esineiden kunto tarkistetaan ennen ja jälkeen vuokrauksen. 

• Mahdollisista vahingoista veloitetaan vuokraajalta korvaus oheisen hinnaston 

mukaan. 

• Vuokraaja sitoutuu lukemaan mahdolliset käyttöohjeet. 

• Materiaali-insinöörikilta ry ei ole vastuussa vuokrausaikana tapahtuvista tapaturmista. 

Hinnasto: 

Vuorokausihinta: 

Palautus seuraavana päivänä ennen klo 12. 

 TREYn jäsen tai sen 
piirissä toimiva yhdistys 

Muut 

Paellapannu 45 € / vrk 60 € / vrk 

Kaasu 30 € / vrk 30 € / vrk 

Snapsilasi 3€ / 10 kpl / vrk 5 € / 10 kpl / vrk 
Vesikannu 5€ / 5 kpl / vrk 8€ / 5 kpl / vrk 

Termoskannu (1,9 l) 3 €/ vrk 5 € / vrk 

Kuvauskehikko 20 € / vrk 30 € / vrk  

Snapsilaseja on vuokrattavissa yhteensä 150 kpl ja vesikannuja 5 kpl. 

 

Viikonlopputarjous: 

Nouto perjantaina ennen klo 17 ja palautus maanantaina ennen klo 12. 

 TREYn jäsen tai sen piirissä 
toimiva yhdistys 

Muut 

Paellapannu 70 €  100 €  

Kaasu 50 €  50 €  

Kuvauskehikko 35 € 45 €  

 

Pidempien vuokrauksien osalta olethan yhteydessä yhteyshenkilöön MIKin hallituksessa tai 

mik-hallitus@lists.tuni.fi. 

• Muut maksut ja korvaukset: 

o Varauksen peruminen alle 48 h ennen varauksen alkua: 50 % vuokrattavan 

artikkelin sovitusta hinnasta. 

mailto:mik-hallitus@lists.tuni.fi


o Palautus myöhässä: veloitamme yhden (1) vuorokauden hinnan. 

o Palautus epäsiistinä: 50 % vuokrattavan artikkelin vuorokausihinnasta. 

o Rikkoutuneesta, pahasti vahingoittuneesta esineestä tai palauttamatta 

jättämisestä veloitamme uuden tuotteen hinnan: 

 

Paellapannu 300 € 

Kaasu 60 € 

Snapsilasi 0,30 € / kpl 

Vesikannu 5 € / kpl 

Termoskannu 30 €  

Kuvauskehikko 30 € 

 


