
Agiliitäjät-hallin käyttöehdot 
 
 
Käyttötarkoitus 
Agiliitäjät hallin kenttää käytetään ohjattuun ja itsenäiseen 
koiraharrastamiseen.  
  
Vuokra ja vuokra-aika 
Sovitaan Noora Lagerstedtin kanssa. 
  
Avaimet 
Vapaatreenikortin haltijoille ja vakiovuorolaisille annetaan omat 
ovikoodinsa. Irtovuoron ostajat saavat netissä tehdyn varauksen ja 
maksun yhteydessä oman ovikoodinsa.  
  
Esteet 
Kentällä käytetään hallin esteitä. Agiliitäjät ei vastaa koirille, 
ihmisille tai omaisuudelle sattuneista vahingoista, jotka ovat 
aiheutuneet esteiden tai kentän pintamateriaalin laadusta tai 
ominaisuudesta, tai muutoin kentällä, sitä käytettäessä tai siellä 
harjoiteltaessa tai kentän käyttöön liittyen. Jos este rikkoutuu, 
joutuu sen rikkoja korvaamaan esteen hinnan sekä lisäksi sen 
hankkimiseen liittyvät kulut (rahti ulkomailta). 
  
Siivous 
Jokaisen kenttää käyttävän on lisäksi huolehdittava siitä, ettei jätä 
jälkeensä roskia tai koiransa tarpeita. Jos vuokralainen jatkuvasti ja 
jättää jälkensä siivoamatta, hän voi vuokra-aikana menettää 
käyttöoikeutensa kenttään. Lisää ohjeita hallisäännöissä. Pissa- ja 
kakkavahingoista peritään 30e sakko. Jokaisen tulee siivota 
koiransa vahingot huolellisesti hallista löytyvien ohjeiden mukaan. 
Hallissa on kameravalvonta. 
  
Vastuu vahingoista 
Sillä henkilöllä, jonka toiminnasta vahinko on aiheutunut tai jonka 
harjoitusvuorolla tapahtuneen toiminnan seurauksena vahinko on 
aiheutunut, on vastuu vahingosta. Tässä toiminnalla tarkoitetaan 



myös sitä, jos koira rikkoo esteen (esimerkiksi pureskelee sitä). 
Korvausvastuu ulottuu (uuden esteen hankkimiskustannukset) 
myös niihin tapauksiin, joissa este on edelleen käyttökelpoinen 
mutta jotain sen kohtaa on vaurioitettu (esimerkiksi juuri 
pureskelemalla tai raapimalla) jollain muulla tapaa kuin millaiseksi 
katsotaan normaalin käytön tuoma kulutus (esimerkiksi 
kontaktiesteiden pinta kuluu pikku hiljaa käytössä). Mikäli kentällä 
sattuu vahinko, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus 
vuokranantajaa tai jotain muuta ulkopuolista osapuolta kohtaan, on 
sillä henkilöllä lopullinen korvausvastuu, joka on vahingon 
aiheuttanut tai jonka ohjatulla harjoitusvuorolla tapahtuneesta 
menettelystä vahinko on aiheutunut. 

 

Vuokrasopimuksen purkaminen tai irtisanominen 

Sopimus on määräaikainen. Mikäli vuokrasopimus halutaan 
irtisanoa tai purkaa kesken sopimuskauden on vuokralaisen ja 
vuokranantajan sovittava siitä yhdessä. Mikäli kentän käyttö estyy 
tai vuokrasopimus purkautuu Agiliitäjistä riippumattomasta syystä, 
Agiliitäjät ei ole velvollinen järjestämään korvaavaa 
harjoittelupaikkaa tai korvaamaan muuten aiheutunutta vahinkoa. 
Jos vakiovuorolainen maksaa varaamaansa vuoroa osissa, ja jokin 
maksuista myöhästyy, eikä sitä makseta samana päivänä 
huomautuksen saadessa, on kentän vuokraajalla (Agiliitäjillä) 
oikeus keskeyttää vuokralaisen vakiovuorovaraus, jolloin käyttäjällä 
ei ole enää pääsyä vuorolleen. Vapaatreenikortin haltijat saavat 
ottaa vuorolleen mukaan kouluttajan tai avustajan. 
Vapaatreenikortin haltia on ainoa, jolla on oikeus käyttää kenttää ja 
esteitä harjoitteluun hänen vuorollaan. Vakiovuoroilla saa kenttää 
ja esteitä käyttää vuoron ostajan lisäksi kuka tahansa kenet vuoron 
ostaja haluaa ottaa mukaan. 

 
 


