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POP-UP TELTAN SEINILLÄ JA KATOS ILMAN SEINIÄ (3X3) 
VUOKRAAMINEN 
 

  

  

 

 
 

Molempien,  sekä teltan + seinien että 
katoksen väri on tummanvihreä 
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Pop-up telttakatos ja teltta (3 x 3 m) ovat tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä, jotka kulkevat kätevästi 

mukana vaikka henkilöautossa. Kätevä myyntiteltta, huoltoteltta, juhlateltta, varikkoteltta tai 
tapahtumateltta 

Katos sisältää:  
1 runko 
1 kattokangas 
1 pyörällinen kuljetuslaukku 
 Käyttöohjeet sekä maapiikit ja kiinnitysnarut 
Turvallisuussyistä lisävarusteena 4 kpl teräsbetonipainoja. 

Teltta sisältää:  
1 runko 
1 kattokangas 
4 kpl kangasseiniä, jossa yhdellä seinällä vetoketjullinen ovi ja yhdellä seinällä ikkunat 
1 kuljetuslaukku,  
Käyttöohjeet sekä maapiikit ja kiinnitysnarut 
Turvallisuussyistä lisävarusteena 4 kpl metallipainoja. 

Molempien väri: kangas vihreä 
Runko: Alumiini (materiaalipaksuus 1,8 mm) 
Paino (runko ja katto): 35 kg 
Kuljetuskoko: 35x35x162 cm 
Korkeus: 315 - 350 cm (säädettävissä) 
Kulkukorkeus: 215 cm (10 cm enemmän kuin monissa pop-up teltoissa) 
 
Teltan ja katoksen nouto ja palautus Hacklin varastosta Ojakkalasta. Noudosta ja palautuksesta tulee 
sopia etukäteen puhelimitse Seija Hacklinin kanssa puh 050 0452 962.  
 
Yhdistyksellä ei ole tarjota kuljetuspalvelua.  
 
 

 

Katoksen (ilman seiniä) ja mukana tulevien teräsbetonipainojen (4 kpl) 
vuokraushinnat ja -ajat: 
Katos (ilman seiniä) 
 

Katoksen 
vuokra-aika 1-3 
vrk 

Katoksen vuokra-
aika  4 – 7 vrk 

Katoksen asennuspalvelu 
(pystys ja purkaminen)  

Hallituksen jäsenet 
 

ilmainen 30,00 € 10,00 € 

Vihdin maan-
puolustusnaiset ry:n 
jäsenet 
 

 
30,00 € 

 
50,00 € 

 
20,00 € 

Ulkopuoliset yhteisöt/ 
henkilöt 

70,00 € 100,00 € 30,00 €/hlö 

 

Teltta  
(katos + seinät) 

Teltan vuokra-
aika 1-3 vrk 

Teltan vuokra-
aika 4-7 vrk 

Teltan asennuspalvelu 
(pystys ja purkaminen) 

Hallituksen jäsenet 
 

ilmainen 40,00 € 15,00 € 

Vihdin maan-
puolustusnaiset ry:n 
jäsenet 
 

 
30,00 € 

 
50,00 € 

 
25,00 € 

Ulkopuoliset yhteisöt/ 
henkilöt 

              80,00 € 120,00 € 40,00 €/hlö 

 
 

https://www.tuulihaukkateltat.com/product/12/terasbetonipaino
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Ennakkomaksu: Vuokra tulee olla maksettuna  

Vihdin Maanpuolustusnaiset ry:n pankkitilille FI34 5297 1420 0137 49  

ennen kuin tavarat luovutetaan. Jos vuokraaja peruu vähintään kaksi vuorokautta ennen vuokra-ajan 

alkua vuokrauksen, palautetaan maksettu vuokra. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin, vuokraa ei 

enää palauteta. 

 

Vuokrausaikaan sisältyy sekä nouto- että palautuspäivät. Lainattavia tarvikkeita vuokrataan 

Uudenmaan alueelle.  

Hallituksen ja yhdistyksen jäsenillä on ensisijainen vuokrausoikeus, jos kysyntää on samanaikaisesti 

ulkopuolisilta. 

Vuokraaja sitoutuu korvaamaan vahingoittuneen tai varastetun tavaran ja tarvikkeet niiden 

täydestä arvosta. 

 

 
Tarvikkeiden vuokrausta hoitaa Seija Hacklin. Noudosta ja palautuksesta tulee sopia etukäteen 
puhelimitse Seija Hacklinin kanssa puh 050 0452 962. 
 
Vuokrausta varten tarvitsemme erikseen allekirjoitetun vuokrasopimuksen, joka tulee allekirjoittaa 
tavaroita noudettaessa. Maksukuitti tulee esittää noudon yhteydessä.  
 

 


