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vuokraaja
Oppilaitoksen nimi:

Opettajan nimi:

Osoite:

Sähköposti:

Puh:

Päiväys:

Klo:

Myyjä:

Hinta:

Nimi Pituus Paino Monon Sukset  Lumi- Kypärä Hinta Huomiot 
   koko  lauta

Noudatamme SHKY:n suksivuokraamoiden toimitusehtoja Dnro 99/43/2514. Toimitusehdot ovat tarvittaessa saatavilla suksivuokraamoistamme.  

Olen tutustunut vuokrausehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä.
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