
PESEITSE.FI PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

TILASSA JA KIINTEISTÖN PIHALLA ON 24/7 NAUHOITTAVA JA REAALIAIKAISESTI ETÄKATSOTTAVA 

KAMERAVALVONTA. NAUHOITUS SÄILYY NOIN 45 VRK, JONKA JÄLKEEN SE AUTOMAATTISESTI YLINAUHOITTUU. 

ASIAKAS ON TIETOINEN TÄSTÄ JA HYVÄKSYY SEN. KAMERAVALVONNAN TARKOITUKSENA ASIAKASTURVALLISUUS 

SEKÄ TILOJEN ASIALLINEN KÄYTTÖ. VUOKRANANTAJALLA ON OIKEUS HYÖDYNTÄÄ KAMERATALLENTEITA. 

1. Peseitse.fi palvelukuvaus: 

a. Asiakas vuokraa tilan ajoneuvojen tai muiden tilaan sisälle mahtuvien laitteiden kuten asuntovaunujen, 

peräkärryjen, moottoripyörien tms. ulko- ja sisäpesuun. Tilassa saa suorittaa pieniä käsityökaluilla tehtäviä huolto-, 

korjaus,- tai osien vaihtotöitä. Ei kuitenkaan hitsaustöitä eikä maalaustöitä. Erityisen likaisten ja runsaan öljyn, 

rasvojen tai kemikaalien pesu työkoneista tai ajoneuvoista ei ole sallittua tilassa. 

 

b. Asiakas varaa ja maksaa etukäteen netistä osoitteesta peseitse.fi aikayksiköitä. Yksi aikayksikkö on 1 tunti. Asiakas 

voi varata ja maksaa tarpeensa mukaisesti aikayksiköitä vapaista kalenteriajoista. Yhdellä aikayksiköllä on luvallista 

suorittaa Palvelukuvauksen mukaisia toimenpiteitä per yksi ajoneuvo/kohde. Selvyyden vuoksi todettakoon, että 

yhden aikayksikön eli 1 tunnin aikana ei saa tilaan tuoda kahta tai useampaa ajoneuvoa. Jos asiakas on varannut ja 

maksanut esimerkiksi 3 aikayksikköä eli 3 tuntia, on tilassa luvallista pestä 3 ajoneuvoyksikköä. 

 

c. Varaus oikeuttaa menemään tilaan tasatunnilta. Tilasta tulee poistua siten, että tilan jälkisiivous ja ajoneuvon 

poistaminen tilasta ennätetään tehdä ennen oman viimeisen aikayksikön päättymistä. Älä aliarvioi ajantarvetta vaan 

varaa ja maksa mieluummin tunti pitempi aika kuin 5 minuuttia liian lyhyt aika 

 

d. Peruskäyttö oikeuttaa tilassa kohtuulliseen vedenkäyttöön, imurointiin sekä kuivaukseen tilassa olevilla 

varusteilla. Tilassa olevan painepesurin käyttö on aina asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan on tiedostettava 

painepesurin kohteelle mahdollisesti aiheuttamat vauriot, mikäli korkeapaineella suihkuavaa vettä 

kohdistetaan ajoneuvon/pesukohteen niihin osiin, joissa se aiheuttaa vahingoittumista itse kohteelle. 

 

e. Ajoneuvon kuivaaminen tilassa olevilla lastoilla, pyyhkeillä tai puhaltimilla on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on 

tiedostettava kuivaamisen mahdolliset ajoneuvon/pesukohteen pinnalle mahdollisesti aiheuttamat vauriot, mikäli 

kuivain ei ole puhdas, kuivattava pinta ei ole puhdas tai kuivainta käytetään väärin. 

 

f. Omien pesu,- kiillotus ja kuivausvälineiden käyttö on sallittu, samoin kuin omien pesuja kiillotus ym. aineiden 

käyttö. Asiakas on itse yksin vastuussa näiden kunnosta ja käyttötarkoituksen sopivuudesta pesukohteelle. 

 

g. Kun otat tilan vastaan, tee alkuun pintapuolinen tarkastus, jossa kiinnitetään huomiota  tilan siisteyteen sekä 

laitteiden toimivuuteen. Ilmoita havaitsemasi puutteet sähköpostiin info@teeitsehallit.fi sekä tekstiviestillä 

numeroon 045 783 40 463. Tilan käyttö Force Majeure-ehdoin. Tilassa on vuokraa vastaan tarjolla vähintään kylmää 

vettä sekä lämmin sisätila. Kaikki muu nettisivuilla, esitteissä ja mainoksissa luvattu lisävaruste tai palvelu on 

käytössä sen hetkisen tilanteen mukaan. Suurin korvaus, mitä voidaan asiakkaalle hyvittää on maksettu vuokra. 

Välillisiä kuluja,, kuten matkakuluja tms. ei huomioida. Mikäli pesun tai muun käsittelyn aikana tilasta katkeaa 

vedentulo tai sähkö tms, palveluntarjoajan suurin vahingonkorvaus rajoittuu maksettuun vuokraan.   

 

h. Yhteiskäyttö Korjaaitse.fi - Peseitse.fi hallien välillä on mahdollista ja sallittua. Tällöin varmistu, että molemmissa 

halleissa on vapaana ajankohta jolloin tarvitset täyspitkää ( 15 metriä ) hallitilaa. Varaa kummankin hallin omasta 

Varauskalenterista aika ja maksa molemmat ajat. Saat kumpaankin halliin oman sisäänpääsykoodin. Hallien välinen 

taitto-ovi aukeaa korjaaitse.fi puolelta. Avaa ovi täysin auki ja salpaa ovet seinään jotta ne eivät missään tilanteessa 

ota kontaktia hallin välillä olevaan ajoneuvoon. Kun lähdet pois, muista sulkea taitto-ovi korjaaitse.fi hallin puolelta.  

  



KORJAAITSE.FI PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

TILASSA JA KIINTEISTÖN PIHALLA ON 24/7 NAUHOITTAVA JA REAALIAIKAISESTI ETÄKATSOTTAVA 

KAMERAVALVONTA.  NAUHOITUS SÄILYY NOIN 45 VRK, JONKA JÄLKEEN SE AUTOMAATTISESTI YLINAUHOITTUU. 

ASIAKAS ON TIETOINEN TÄSTÄ JA HYVÄKSYY SEN. KAMERAVALVONNAN TARKOITUKSENA ASIAKASTURVALLISUUS 

SEKÄ TILOJEN ASIALLINEN KÄYTTÖ. VUOKRANANTAJALLA ON OIKEUS HYÖDYNTÄÄ KAMERATALLENTEITA. 

1. Korjaaitse.fi palvelukuvaus: 

a. Asiakas vuokraa tilan ajoneuvojen tai muiden tilaan sisälle mahtuvien laitteiden kuten asuntovaunujen, 

peräkärryjen, moottoripyörien tms. omatoimiseen korjaukseen ja huoltoon. Tilassa ei saa suorittaa kuitenkaan 

hitsaustöitä, hiekkapuhallusta ei korkeapaineruiskulla tehtäviä maalaustöitä. Ns. paukkupulloilla tehtävät pienet 

paikkausmaalaustyöt, massoitukset, ruosteensuojaus ym ovat sallittuja. Tällöin huolehdi ympäristön suojelemisesta 

erityisesti nostimen mutta myös lattian ja seinien . Erityisen likaisten ja runsaan öljyn, rasvojen tai kemikaalien pesu / 

poisto työkoneista tai ajoneuvoista ei ole sallittua tilassa. Kulmahiomakoneen käytössä varmistu kipinäsuihkun 

vapaasta tilasta takana. Älä milloinkaan kohdista kipinäsuihkua nosto-oveen, seiniin tai ikkunoihin. 

 

b. Asiakas varaa ja maksaa etukäteen netistä osoitteesta korjaa.fi aikayksiköitä. Yksi aikayksikkö on 1 tunti. Asiakas 

voi varata ja maksaa tarpeensa mukaisesti aikayksiköitä vapaista kalenteriajoista. Yhdellä aikayksiköllä on luvallista 

suorittaa Palvelukuvauksen mukaisia toimenpiteitä per yksi ajoneuvo/kohde. Selvyyden vuoksi todettakoon, että 

yhden aikayksikön eli 1 tunnin aikana ei saa tilaan tuoda kahta tai useampaa ajoneuvoa. Jos asiakas on varannut ja 

maksanut esimerkiksi 3 aikayksikköä eli 3 tuntia, on tilassa luvallista käsitellä 3 ajoneuvoyksikköä. 

 

c. Varaus oikeuttaa menemään tilaan tasatunnilta. Tilasta tulee poistua siten, että tilan jälkisiivous ja ajoneuvon 

poistaminen tilasta ennätetään tehdä ennen oman viimeisen aikayksikön päättymistä. Älä aliarvioi ajantarvetta vaan 

varaa ja maksa mieluummin tunti pitempi aika kuin 5 minuuttia liian lyhyt aika 

 

d. Peruskäyttö oikeuttaa tilassa autonostimen käyttöön, paineilmaan sekä tilassa olevien koneiden ja laitteiden 

käyttöön. Selvyyden vuoksi: tilassa olevien koneiden, laitteiden, työkalujen ym. tarveaineiden käyttö on aina 

asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan on tiedostettava muiden kuin omien työkalujen ja tarvikkeiden kohteelle 

mahdollisesti aiheuttamat vauriot. Kategorisesti todetaan, että vastuu muiden kuin omien työkalujen ja tarvikkeiden 

käytöstä ei oikeuta minkäänlaisiin reklamaatio-oikeuksiin tai välittömiin/välillisiin vahingonkorvauksiin. Selkeintä on 

näin ollen käyttää omia työkaluja ja tarveaineita.  

 

e. Ajoneuvon ulkopeseminen tilassa ei ole sallittua siellä olevien sähkölaitteiden ja muiden koneiden ja tarveaineiden 

kastumisen estämiseksi. Sisäpesu ja fiksaus omilla tarvikkeilla on sallittua. Milloin tarve ulkopesulle on, varaa ja 

maksa Peseitse.fi puolelta tähän tarpeeseen oma aika.  

 

f. Kun otat tilan vastaan, tee alkuun pintapuolinen tarkastus, jossa kiinnitetään huomiota  tilan siisteyteen sekä 

laitteiden toimivuuteen. Ilmoita havaitsemasi puutteet sähköpostiin info@teeitsehallit.fi sekä tekstiviestillä 

numeroon 045 783 40 463. Tilan käyttö Force Majeure-ehdoin. Tilassa on vuokraa vastaan tarjolla vähintään toimiva 

nostin sekä lämmin sisätila. Kaikki muu nettisivuilla, esitteissä ja mainoksissa luvattu lisävaruste tai palvelu on 

käytössä sen hetkisen tilanteen mukaan. Suurin korvaus, mitä voidaan asiakkaalle hyvittää on maksettu vuokra. 

Välillisiä kuluja,, kuten matkakuluja tms. ei huomioida. Mikäli tilan käytön aikana tilasta katkeaa vedentulo tai sähkö 

tms, palveluntarjoajan suurin vahingonkorvaus rajoittuu maksettuun vuokraan.   

 

g. Autonostimen käytössä on noudatettava ehdottomasti käyttöohjeita. Niistä millään lailla poikkeaminen ei ole 

sallittua. Autonostimen maximi nostopaino on 3000 kg. Varmistu ajoneuvosi painosta mukaan lukien nesteet ja 

tavarat autossa.  Ole myös huolellinen käyttäessäsi paineilmaa. Kojeiden kytkeminen ja irroittaminen 

paineilmaletkusta on tehtävä jämerästi, sillä löysä käsittely voi johtaa paineilmaletkun voimakkaaseen heilumiseen 

sen vapaalta osaltaan.  

 


