
Fegenkioskens Fiske & Kanotcenter 
KANOT - Fegenområdet prislista 2014

Namn:         Person nr:

Adress:  

Tel nr:         Mobil nr:

Bokningsdatum:  Av:  Startdag:  kl:  Plats:

Mailadress:     Slutdag:  kl:  Plats:

Säljaren Kundens exemplar

Hyresobjekt Antal Pris/Dag Summa
Kanot x x 240 kr
Ös-kar x Ingår x
Flytväst x Ingår x
Paddel x Ingår x

Extra säte x x 25 kr
10L vattendunk inkl. 10L vatten x x 15 kr
Presenning x x 10 kr
Packtunna x x 30 kr
Kanotvagn x x 35 kr
Tält 3 mans Per gång x 200 kr
Tält 5 mans Per gång x 250 kr
Sovsäck inkl. liggunderlag Per gång x 200 kr
Sovsäck barn inkl. liggunderlag Per gång x 200 kr
Liggunderlag x x 20 kr
Fegen-Ätran sjö-terräng karta x Gratis
Fiskekort (Barn under 15 år: gratis) x x 50 kr
Lägerplatskort vuxen (12 år) x x 50 kr/P/N
Lägerplatskort barn x x 25 kr/P/N
Camping här x x 60 kr

Betalat internet:

Betalat kort:

Betalat kontant:

Anteckningar

     Totalt:         Signatur:Transport med bil av 1-8 kanoter enkel resa:
Pris enligt överenskommelse

KANOTNUMMER:

OBS! Du kan proviantera det du behlver för din färd i vår jourlivsbutik. OBS!
Adress: Sjön Fegen, Uhlabovägen 1, 310 62 Fegen Telefon: 0346-611 95  Hemsida
Bankgrio: 5726-9722  F-Skatt finns  E-post: info@fegenkiosken.se www.fegenkiosken.se

HYRESVILLKOR
Skador som inte kan betraktas som normal förslitning ersättas av den hyrande. Om skada eller förlust skulle uppstå ska 
den hyrande meddela detta vid återlämnandet. Om hyrd material inte kan återlämnas enligt tidsplan ska den hyrande 
meddela detta snarast. Hyrestagaren är ersättningsskyldig med fullvärdet för skadad eller förkommen mateiel. Hyrd 
utrustning är inte försäkrad, ej heller hyrestagaren och de som är med denne i aktiviteten som kan härröras till den 
hyrda utrustningen. Vid hyrestidens slut ska hyrd material återlämnas väl rengjort och på anvisad plats och kontrolleras 
av uthyraren. Därefter kvitteras ett OK och/eller uppkomna brister eller skador regleras. Rengöringen kan köpas för 50 
kr/kanot. 

Utrustningen enligt listanovan kvitteras av hyrestagaren:

Utrustningen enligt lista ovan återlämnad:   Allt OK  Med följande brist/skada


