[EUS] UDALEKUETAKO FAMILIENTZAKO ALOKAIRU BONOAren baldintzak:
-

Alokairu bonoa kontratatu eta honen erabilera egiten duen erabiltzaileak 18 urte izan beharko ditu.

-

Alokairu bonoaren titularrak uda denboraldiko lan-egunetan, (asteburu eta jai-egunetan ez) alokatu
ahal izango du materiala alokairu bono hau erabiliz. Beti ere, KOASTAko instalakuntzak irekita
badaude eta erabili nahi duen materiala eskuragarri badago.

-

Alokairu bonoaren titularrak erabili ahal izango duen materiala paddel-surf taula bat, kayak indibidual
bat edo kayak bikoitz bat izango da, beharrezko pala, eserleku, txaleko, leash eta killarekin batera.

-

Alokairu bono hau Big SUPa edo Paddle erraldoia alokatzeko erabili ahal izango da. Kasu horretan 8
lagunentzako 1h30-ko erabilera batekin bono osoa kontsumituko da. Aurretik beste materialen bat
alokatzeko erabili bada bonoa, ezin izango da Big SUPa bono horrekin alokatu. Big SUPa bonoarekin
alokatzean, erabiltzaileetako bi adinez nagusiak izan beharko dira.

-

Itsas kayakak eta hauen material osagarriak ezin izango dira erabili.

-

Alokairu bonoa pertsonala (familia) izango da eta bakarrik bonoaren titularrak erabili ahal izango du
materiala alokatzeko, guztiz debekatua egonik beste pertsona batek bonoaren erabilera egitea.
Bonoaren titularra ez den pertsona bat bonoaren erabilera desegokia egiten saiatuz gero, bonoaren
balioa bertan behera geldituko da eta titularrak ez du dirua bueltan jasotzerik izango.

-

Alokairu bonoaren titularrak ezin izango du beste pertsona batentzako materiala alokatu bonoaren
erabilera eginez, klausula hauetan azaltzen diren kasuak salbu. Titularrak materiala bonoarekin alokatu
eta beste pertsona batek erabiltzen badu, bonoaren balioa bertan behera geldituko da, titularrak dirua
bueltan jasotzeko aukerarik gabe.

-

Alokairu bonoarekin egiten den materialaren gutxieneko erabilera ordu batekoa izango da. Ordu bat
eta 90 minutu arteko erabilera eginez geroz gero, ordu eta erdiko erabilera hartuko da kontuan.
Ondoren azaltzen diren ordu tarteak izango dira kontuan hartuko direnak alokairu bonoan gelditzen
diren erabilera orduak kontsumitzeko. Ondoren ezarritako denbora tarte bakoitzetik igaroz gero,
hurrengo tartea hartuko da kontutan:
Tartea

-

Iraupena

Bonoan kontsumitutako denbora

1

0´ - 60´

1h = 60´

2

60´ - 90´

1h30 = 90´

3

90´ - 120´

2h = 120´

4

120´ - 150´

2h30 = 150´

5

150´ - 180´

3h = 180´

Alokairu bonorik ez duen beste pertsonaren batekin joanez gero, beste pertsonak alokairu normal
baten prezioa ordaindu beharko du erabiltzen duen materialagatik, dagokion alokairu kontratua bete
eta sinatuz. Bakarrik kayak bikoitzaren kasuan eraman ahal izango du titularrak berarekin batera
beste lagun bat.
Kayak bikoitza alokatzen denean alokairu bonoa erabilita, alokairuaren iraupenari 30 minutu gehituko
zaizkio, edozein delarik iraupena. Hau da, ordu bat erabiltzen bada, 1h30 hartuko da kontuan, 1h30
erabiltzen bada 2 ordu hartuko dira kontuan… Kasu honetan, erabiltzaileak berarekin beste pertsona
bat eraman ahal izango du.

-

-

Bonoaren erosketa eta erabilera:
•

Bonoaren erosketa www.koasta.eus webgunearen bidez edo hondartzan bertan egingo da.
Ordainketa egiteko bideak: banku transferentzia, BIZUM, esku-dirutan, etab. Behin bonoa erosita,
KOASTAk emailez bidaliko dio eta erabiltzailearen ardura izango da hau inprimatzea.

•

Materiala erabiltzeko, bonoaren titularra KOASTArekin harremanetan jarriko da telefonoz,
emailez edo WhatsApp bidez, materialaren erreserba egiteko eta aurretiko hitzordua adosteko.

•

Hondartzako instalakuntzetara adostutako orduan aurkeztean, erabiltzaileak KOASTAko
arduradunari emango dio bonoa. Honek materiala prestatuko dio eta bonoarekin geratuko da

erabiltzailea uretan dagoen artean. Bonoan hasiera ordua, amaiera ordua eta kontsumitutako
denbora adieraziko ditu uretatik bueltatzean.
•

Materiala erabili ondoren, KOASTAko arduradunak adieraziko dio erabiltzaileari materiala non
utzi beharko duen, dagokion garbiketa eta desinfekzioa egiteko eta, dagokion lekuan lehortzen
jartzeko.

-

Alokairu bonoa erostean, titularrak alokairu kontratuan azaltzen diren baldintzak onartuko ditu,
praktikarako eremuak errespetatuz, materialaren erabilera arduratsua eginez eta materialari
eragindako kalteez arduratuz. Materiala galdu edo kalteak eraginez gero, kontratuan ezarritako
zenbatekoa ordainduko du eragindako kaltea konpondu edo berri batez hornitzeko.

-

Materiala erreserbatu nahi den ordutegirako KOASTAk jardueraren bat baldin badu programatuta,
ezin izango da materialaren erreserba egin eta beste ordutegi bat proposatuko zaio erabiltzaileari.

-

Alokairu bonoaren balioa 8 orduak kontsumitzean, Big SUPa behin alokatzean edo KOASTAk uda
denboraldia bukatzen duen egunean agortuko da.
o

2022 denboraldia ekainaren 4-(e)tik irailaren 11-(e)ra izanik.

[EUS] Materialaren alokairu kontratua
KOASTA enpresa, Ibon Pazos Ugaldek ordezkatuta, 78928915E NAN zenbakiduna eta Artabide 19
kalean, 4 ezk., 48700 Ondarroan (Bizkaia) helbidea duena, eta alokairu kontratu honetan agertzen
den pertsona edo entitatea, aurrerantzean alokatzailea eta errentaria, hurrenez hurren. Bi alderdiek,
legezko adinarekin, aitortzen dute elkarren gaitasuna kontratu hau aurrera eramateko, eta modu
askean baieztatzen dute:
KOASTA konpainiak RWP paddle surf taulak eta RTM kayakak dituela alokagai.
Esandako materiala aipatutako errentariari alokatzea adostu ondoren, hitzarmena formalizatzen dute
kontratu honen bidez, honako klausulen arabera arautuko dena:
Errentariari txalekoaren derrigorrezko erabileraren berri eman zaiola.
Errentaria padel surfak eta piraguismoak dituen arriskuen jakitun da, eta berari edo materiala
erabiltzen duten erabiltzaileek, hirugarrenei edo higigarri edo ondasun higiezinei eragindako kalteez
arduratzen da, alokatutako ondasunen erabilera normal edo ezohikoagatik. Errentaria ez den beste
pertsona batek kontratatutako ondasunak erabiltzea bere ardura bakarra izango da. KOASTAk, beraz,
ez du bere gain hartzen kontratatutako ondasunak erabiltzetik eratorritako erantzukizunik, istripuren
bat izanez gero, erabiltzaileak jasan edo eragin ditzakeen kalteez salbu egonik, zauriez. Ezta
alokairuan zehar objektuak galtzea, hondatzea edo haustea, edo hauen erabileratik eratorritako
kalteak, lesio edo istripuez. Errentaria, nabigazio araudiaren arabera, ondasunak egoki erabiltzeaz
arduratuko da.
1. Errentariak errentan hartutako materialaren arabera ordainduko du. Era berean, NANa, Pasaportea
edo gidabaimena entregatuko ditu gordailu gisa, eta kontratu honen amaieran itzuliko zaio, materiala
alokatu zen baldintza berberetan baldin badago. Materiala (oholak edo / eta kayak), gehienez ere,
hitzartutako orduan itzuli behar da. Materiala itzultzearen atzerapenak dagokion alokairu tarifaren
ordainketa suposatuko du.
2. Errentariak onartzen du alokatutako materiala funtzionamendu onean dagoela eta ados dagoela
oholak eta / edo kayakak baldintza berberetan itzultzeko; baita nabigazioko oinarrizko arauei eta
materialen ezaugarriei jarraiki erabiltzeko konpromisoa ere. Errentariak ez du materiala erabiliko
alkoholak, estupefazienteak edo bere ahalmenak alda ditzaketen beste substantzia batzuen
eraginpean.
3. Kontratu hau sinatuta, errentariak kontratuaren baldintzak ezagutzen eta onartzen ditu eta
alokatutako materiala erabiltzeak eragin ditzakeen kalte eta hutsegite guztien erantzule da, bai bere
kabuz bai hirugarrenek bere baimenean eragindakoez; baita materiala edo honen atalak suntsitzeaz
edo galtzeaz. Bezeroaren erantzukizuna izango da lapurreta edo galera ekiditeko segurtasun neurri
egokiak hartzea. Lapurreta, galera eta abar izanez gero, bezeroak elementu bakoitzagatik dagokion
kostua ordaindu beharko du. (700,00 euro padel surf taula eta / edo kayak; 50 € aluminiozko pala,
90 € karbonozko pala, 20 € killa edo erdiko aleta eta 30 € txalekoak) Era berean, errentariak
materialaren erabilerarekin lotutako arau-hausteak bere ardura izango dira.
4. Errentariak hirugarrenei edo bere buruari eragiten dizkion kaltez erantzuteaz salbu dago. Alokairu
kontratua sinatzen duenak 18 urte baino gehiago izan beharko ditu eta kontratatutako ekipamenduaren
erantzulea izango da.
5. Errentariak errentan hartutako materialaren eta gehitutako elementuen balio osoaren diru kopurua
duela aitortzen du, beraz, alokatzaileak gordailua atxiki dezake errentariak ez dagozkion betebehar
guztiak bete ditzan.
6. Bi alderdiek Gernikako (Bizkaia) 3. zenbakiko instrukzio auzitegien jurisdikzioa eta eskumena
onartzen dute, kontratu honetatik sor daitekeen edozein zalantza konpontzeko.
7. Errentariak honako baldintza hauek irakurri eta onartu dituela, eta bere edukiarekin duen adostasuna
erakusteko, dokumentu hau sinatzen / onartzen du.

