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Kansalaisinfosta vuokrattavien lippujen
vuokraus- ja käyttösäännöt
Kansalaisinfosta on vuokrattavissa eri maiden kansallislippuja sekä mm. Vaasan ja EU:n lippuja. Vuokra-aika
sovitaan varauksen tai noudon yhteydessä.

Liput on noudatettava kansalaisinfosta. Kansalaisinfo ei postita lippuja.

Lipuista peritään vuokraa sen mukaan, miten kauan ne ovat vuokraajalla. Hinnasto löytyy osoitteesta
vaasa.fi/kansalaisinfo. Palautuspäivän sattuessa viikonlopulle tai muuksi pyhäpäiväksi, maksu peritään
arkipäiviltä. Jos lippu palautetaan ennen klo 12, ei siltä päivältä peritä maksua. Jos lippu noudetaan klo 15
jälkeen, ei siltä päivältä peritä maksua. Vähimmäisveloitus on yhden päivän vuokrahinta. Vuokraus
veloitetaan laskulla. Laskutustiedot tulee toimittaa viimeistään lippujen palautuksen yhteydessä.

Vuokrauksen päättyessä vuokraajan on palautettava liput kansalaisinfoon. Liput on palautettava kuivina ja
taiteiltuna.

Vuokraaja on vastuussa lipuista siitä hetkestä, kun saa liput haltuunsa, siihen saakka, kun liput palautetaan.

Lippuja on käytettävä yleisten liputusohjeiden mukaisesti. Liputusohjeet löytyvät esimerkiksi
sisäministeriön nettisivulta (https://intermin.fi/suomen-lippu).

Suomen lipusta annetun lain 8 §:n mukaan Suomen lipun häpäisemisestä on tuomittava sakkoon, (se) joka
julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti taikka luvattomasti ottaa paikaltaan
yleisesti nähtäville asetetun Suomen lipun.

Vuokraajan on kunnioitettava myös muiden maiden lippuja.

Vuokraaja on vastuussa siitä, että liput kuivataan Suomen lipun kuivaus-ohjeiden mukaisesti, eli sisätiloissa.

Mikäli liput vahingoittuvat tai tuhoutuvat vuokra-aikana, tulee siitä ilmoittaa kansalaisinfolle välittömästi.

Liput tarkistetaan vuokrauksen jälkeen ja mahdolliset puutteet, rikkoontumiset tai vastaavat ilmoitetaan
vuokraajalle mahdollisimman pian. Mahdolliset korvaushinnat ilmoitetaan niiden selvittyä. Vuokraaja on
korvausvelvollinen tuhoutuneista, vaurioituneista ja kadonneista lipuista.
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Vuokraaja hyväksyy käyttöehdot kaikilta osin. Vuokraamalla liput vuokraaja vahvistaa, että hän on lukenut,
ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki vuokra- ja käyttösäännöt.

Nimi: ____________________________          Puhelinnumero: _________________________

Paikka ja päivämäärä: ____________________

______.______.20______

Allekirjoitus:  ____________________________________________
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