
Paljun käyttöohjeet  
Paljukärryn vetäminen:   

1. Laita paljukärry vetokoukkuun, nosta nokkapyörä ylös ja kiristä se huolellisesti.  

2. Kytke trailerin pistoke autoon ja tarkasta valojen toimivuus.   

3. Huomioi, että kärry on leveämpi ja pidempi kuin tavallinen kärry.  

4. Tarkasta että kaikki remmit on kiristetty huolella (kansi, kamiinan piippu) ja että kamiinan 

luukku on huolella kiinni. Tarkasta myös, ettei kamiinan tai paljun sisällä ole mitään irtotavaraa.  

5. Tarkasta että tukijalat (4kpl) on nostettu ylös ja kiristetty huolella. HUOM. Paljukärryä ei saa vetää/liikuttaa mikäli 

paljussa on vettä tai irtotavaraa!  

 

Paljukärryn sijoittaminen:   

1. Paljukärry pitää sijoittaa tasaiselle ja mielellään kovalle alustalle (asfaltti) 

2. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että kylpytynnyri tulee voida tyhjentää samasta paikasta, koska 

täytettyä paljukärryä ei saa siirtää.   

3. Paljukärryä ei tule sijoittaa helposti syttyvien materiaalien lähelle.   

4. Irrota paljukärry vetoautosta. Laske tukijalat alas ja kiristä ne huolellisesti. Nosta nokkapyörä koska siihen ei saa 

kohdistua painoa paljun täyttyessä.   

5. Paljukärryn etuosa voi olla hieman alempana (n. 2 cm) kuin takaosa, jolloin vesi kiertää kamiinassa paremmin.   

6. Muista lukita paljukärry mukana tulevalla aisalukolla!   

 

Paljun täyttäminen:   

1.Täytä palju vedellä. Älä täytä piripintaan sillä paljuun mentäessä vesi tulvii yli. Vettä tulee olla kuitenkin paljun 

ylimmän viennin yläpuolella 5cm.  

2. Altaan täyttäminen kestää noin 2 tuntia puutarhaletkulla.   

 

Paljun lämmittäminen:   

1. Asenna piippu kamiinaan.   

2. Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun kylpytynnyrin ylempi läpivienti on vähintään 5 cm veden alla.   

3. Pidä lämmittäessä kantta paljun päällä, jolloin vesi lämpenee nopeammin. Kiinnitä kansi remmeillä, ettei tuuli pääse 

riepottelemaan kantta.   

4. Suositeltava veden lämpötila on 37 astetta. Lämmitys 5 asteisesta vedestä kestää 3-4 tuntia.   

5. Paljussa ja kamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä!  HUOM. Älä polta kamiinassa muovia tai muutakaan roskaa!     

 

Paljun käyttäminen:   

1. Huuhdo hiekkaiset/likaiset jalat ennen paljuun menoa.  

2. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Paljun käyttäjänä olet itse vastuussa turvallisuudesta sekä paljun 

rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.   

3. Paljun portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat paljusta roiskuneen veden jäätyessä niihin.  

4. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta paljuun. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai huku paljuun.  

  

Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen:   

1. Varmista, että tuli on sammunut kamiinasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen.   

2. Tyhjennä palju avaamalla sekä pohjatulppa, että kamiinassa oleva poistotulppa. Ole huolellinen talvella, etteivät 

putket ja kamiina jäädy rikki.   

3. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä käytön jälkeen ennen palauttamista. 

Pesemättömästä paljusta veloitetaan 50 € lisämaksu.  Puhdistukseen kuuluu paljun puhdistaminen pesuharjaa ja vettä 

apuna käyttäen, kamiinan tyhjentäminen sekä irtoroskien/-likojen siivous paljun sisältä ja ulkoa.  

 

Paljukärryn laittaminen hinauskuntoon:   
1. Laita kansi paljun päälle ja kiinnitä remmit huolellisesti.   

2. Sido piippu huolellisesti paikalleen.   

3. Laske nokkapyörä alas.   

4. Veivaa tukijalat ylös  



Kylpyhetken Vuokrasopimusehdot 
Vuokrasopimusehdot 

Vuokralle ottajan on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty.   

Vuokralle ottaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Kalustossa 

mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat kokonaan vuokralleottajan vastuulla.   

  

Vuokralle ottaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot.  

Vuokranantaja vastaa paljukärryn normaalista kulumisesta. Mahdollisista kulumisista johtuvista vioista on ilmoitettava 

välittömästi vuokranantajalle.   

  

Vuokranantaja ei vastaa paljukärryn/kylpytynnyrin käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti 

aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.   

Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta.     

 

Vuokra-aika   
Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kevytperävaunun ja kylpytynnyrin luovutushetkellä ja kestää siihen 

saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.   

  

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä.  Laite on palautettava sovittuun paikkaan 

vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä.   

  

Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava vuokranantajan kanssa.   

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun 

vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan.   

  

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen 

korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.   

  

Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan 

kanssa, veloittaa vuokranantaja vuokralaiselta kuluvien päivien vuokran, sekä 100€ viivästysmaksun. Asia ilmoitetaan 

myös poliisille varkaustapauksena.   

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, mikäli vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun 

vuokraajan päättymistä.   

Vuokran maksu suoritetaan sovitulla tavalla (käteinen tai tilisiirto).  Vuokra tulee olla maksettuna ennen paljun 

noutamista/toimitusta. Mikäli paljun palautuksen tai vuokra-ajan pidennyksen vuoksi tulee lisäkustannuksia, 

lopullinen summa maksetaan paljua palauttaessa.   

  

Vuokrasopimuksen purkaminen 

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen vähintään 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua saa vuokralainen vuokransa 

takaisin kokonaisuudessaan, mikäli vuokralainen sen on jo maksanut.  Jos vuokralainen purkaa sopimuksen vähintään 

7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 50 

eurolla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.   

  

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen 

velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.     

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo 

olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene 

käsittelemään laitetta asianmukaisesti. 

 

 

 



Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan 

saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet 

ja vastuupykälässä olevat asiat.  

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä 

vuokranantajalle.    

Vakuutukset Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty 

omavastuu 200€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista.  

Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot.  Vuokralainen 

on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahingon sattuessa.   

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita.  Näistä vaurioista 

vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.  Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta 

aiheutuneita vahinkoja.  Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.     

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut 

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.  Vuokralaisella ei 

ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.   

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa 

kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.   

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös 

mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, 

kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.  

Vuokralaisen vastuulla on erityisesti talvella huolehtia, ettei vesi pääse jäätymään kamiinan sisällä/putkistossa. 

Pakkasella palju ja kamiina tulee tyhjentää mahdollisimman nopeasti vedestä kamiinan sammumisen jälkeen.  Mikäli 

vuokraukseen ei ole sovittu siivouspalvelua, kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen 

kuuluu paljun tyhjennyksen lisäksi, sisäpintojen harjaaminen ja huuhtelu sekä kamiinan tyhjennys.  Jos asiakas rikkoo 

tätä sopimusehtoa, häneltä tullaan laskuttamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50€.     

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle.  Vuokralainen voi 

myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy 

luovutushetkellä.    

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita 

vahingoista kokonaisuudessaan:   

• Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.   

• Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.  

• Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, 

kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.   

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.   

• Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että tynnyrissä on vettä.   

• Ajaminen tyhjillä renkailla.   

• Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä.   

• Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot.   

• Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa.   



• Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.   

• Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella.   

• Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten.   

• Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut 

huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.   

• Jos laitteelle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä 

tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen 

tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.   

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen 

perusteella tai vahingon aiheuttajalta.   

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat 

leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.   

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin 

neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.   

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava 

vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on 

tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.   

Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on 

ryhdyttävä.   

Vuokralainen saa vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50€ arvosta, jos 

se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä 

todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.   

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen 

vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille.  

Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina 

tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos 

vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä 

vahingosta.  

YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ ASIOISTA 
 -Huolehdi että kärry on aina lukittuna mukana tulevalla aisalukolla sekä laitettuna tukijalat maahan käyttäessä!  

 -Älä päästä vettä jäätymään! HOX Muista paljun tyhjentäessä kovilla pakkasilla avata kamiinan musta venttiili auki, jotta vesi ei 

jäädy kamiinan. Mikäli näin tapahtuu, on vuokralle ottaja velvollinen suorittaman vahingonkorvaukset! 

(Mikäli näin kuitenkin pääsee käymään älä sytytä kamiinaa uudestaan vaan ota yhteys meihin)   

- Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun kylpytynnyrin ylempi läpivienti on vähintään 5 cm veden alla.  

-Maksu tulee olla suoritettu ennen paljun noutoa/toimitusta!  

-Ongelmatilanteissa ole ensimmäisenä meihin yhteydessä! (pois lukien hätätapaukset)   

-Täytettäessä/lämmitettäessä ensin vesi sitten tuli!   

-Tyhjennettäessä ensin tuli sitten vesi!     

-Huolehdi ystävistä ja älä jätä alkoholin alaisena yksin paljuun (katsothan myös lasten perään!) 

Lisätietoa voit kysellä puhelinnumerosta: 044 2929 755/Sähköposti: kylpyhetki@gmail.com 

 

 

 

-Kylpyhetki- 

 Hetki joka jää muistoihin 


