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___________________________________________________________ 

Vuokraajan nimi, kotiseura, jäsennumero 

 

___________________________________________________________ 

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

___________________________________________________________ 

Osoite 

 

Golfauton käyttö- ja vuokraehdot 

Kentällä liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta sekä ottaa muut pelaajat huomioon. Kentällä olevia opasteita 

tulee seurata ja käyttää aina teitä tai polkuja missä siihen on mahdollisuus.  

Golfauton kulkua on rajoitettu mm. griinien, estealueiden ja lyöntipaikkojen läheisyydessä. Auto varoittaa näistä 

piippauksella ja liian lähelle ajaessa pysähtyy. Tällöin käytössä on ”reverse only” -toiminto eli kielletyltä alueelta 

poistuminen onnistuu vain peruuttamalla. Klubin piha-alueella on voimassa rajoitettu ajonopeus, joka poistuu 

automaattisesti ajettuasi pois klubitalon läheisyydestä. Mikäli tulee ongelmia tai kysymyksiä kierroksen aikana, 

ota yhteyttä Caddiemasteriin p. 02 4312 787   

• Golfauton vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan golfautosta. 
Golfauton vuokraaja sitoutuu korvaamaan 300 € omavastuun vahingon sattuessa. 

• Golfauton kuljettajalta vaaditaan 18 vuoden ikä. Alle 18-vuotias ei saa ajaa golfautolla, ei edes huoltajan 

luvalla. 

• Golfautolla saa ajaa ainoastaan tiellä, väylällä tai leikatussa raffissa. 

• Noudata kentällä olevia opasteita (NO CARTS). 

• Lyöntipaikoilla, greeneillä tai pitkässä heinässä ajo kielletty. 

• Vältä sutimista ja mahdollisia märkiä kohtia kentällä. 

• Golfauton kyydissä saa olla samaan aikaan enintään kaksi henkilöä. 

• Golfautoa ei saa ajaa päihtyneenä eikä sitä luovuteta pelaajalle, mikäli epäillään päihtymystä. 

Golfautolla ajamisesta juopuneena täyttyy rikoslain mukaisesti rattijuopumuksen edellytykset. 

• Muista myös hyvä pelinopeus, seuraa edellä ja takaa tulevia ryhmiä. 

Kierroksen jälkeen 

Palauta golfauto siistissä kunnossa (kerää kaikki tavarat ja roskat). Mikäli kierroksen aikana on sattunut vaurioita, 

ilmoita niistä välittömästi kierroksen jälkeen. 

Auto tulee palauttaa viimeistään 10 minuuttia kierroksen jälkeen etupihalle sekä toimittaa avain 

caddiemasterille. Mikäli caddiemaster on suljettu, palauta auto golfautojen katospaikalle kartano yksi 

lyöntipaikan läheisyyteen ja toimita avain ennakkoon ilmoitettuun paikkaan. Kytke latausjohto seinässä olevaan 

pistorasiaan.  

Tämän golfautovuokrasopimuksen allekirjoituksella vahvistan lukeneeni ehdot ja sitoudun niitä noudattamaan. 
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Päivämäärä  Auton numero | Vuokrausaika alkaen kello 

 

_________________________________________________________ 

Allekirjoitus 


