
Käänu Talu OÜ kodukord 

 

 Talu territooriumi ja vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult. 

 Käänu Talu OÜ’l on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju hüvitamist. 

Hüvitamise aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega 

seotud kulud. 

 Puhkemajas ja muudes siseruumides on suitsetamine KEELATUD! Suitsetamine on lubatud 

kohtades, kus on tuhatoosid. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Käänu Talu OÜ-l õigus 

küsida leppetrahvi summas kuni 500€ ning loobuda ka kliendi edaspidisest teenindamisest. 

 Käänu Talu OÜ’l on õigus keelduda teenindamast alkoholi-ja narkojoobes kliente. 

 Siseruumides on keelatud kasutada lahtist tuld (küünlad jms). 

 Hoonete ja tubade kasutamise õigus algab saabumise päeval alates 16:00. Ruumid tuleb 

vabastada lahkumise päeval hiljemalt kella 12:00-ks. Teised kellaajad eraldi kokkuleppel. 

 Lemmikloomad on lubatud eelneval kokkuleppel majutusasutusega. 

 Talu lemmikloom, sõbralik karmikarvaline taks, jalutab talu territooriumil vabalt ringi. Kui ta 

osutub tülikaks palun sellest kohe märku anda. 

 Loomade aedikusse minek ei ole lubatud, samuti ei ole lubatud loomade hirmutamine, 

segamine ja toitmine. 

 Talus ööbija võib tuua külalisi ainult pererahva nõusolekul. 

 Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad. 

 Lõhutud inventarist palume koheselt teatada ja leppida kokku vara kompenseerimine. 

 Ühiskasutavad ruumid (wc-d jne) palun jätta peale kasutamist samasse korda.   

 Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas.  

 Ilutulestiku kasutamine on talu territooriumil keelatud. 

 Naabrite ja teiste külaelanike segamine, nende maal viibimine või vara rikkumine on keelatud. 

 Tulekahju korral informeerida koheselt talu personali. 

 Öörahu algab talus kell 23.00 ja kestab kuni 06.00. 

 Puhkemajast lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud. 

Majutusteenuse osutaja ei vastuta valveta jäetud asjade eest ega kodukorra eiramisest 

tulenevate õnnetusjuhtumite eest. 



 Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel majutusteenuse pakkujale, vastutate 

rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 50 

EUR. 

 Kaebused palume esitada koheselt, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 

 

Lugupidamisega 

Käänu Talu OÜ 

Telefon: (+372) 512 2547, (+372) 518 3467 

E-mail: info@suureliiva.ee 
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