
SNOWMOBILES RENTAL

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. Hinnasto voimassa toistaiseksi • We reserve the right to changes. The prices are valid until further notice.

LEVINTIE 1199 • PÄÄTIETÄ 2KM NESTEELTÄ KITTILÄÄN • TIEVAN RINNE 300M • 9KM FROM THE AIRPORT • RENTALS@VMAX.FI • WWW.VMAXRENTALS.FI

Meillä olet heti reitillä, joten aikaa ei kulu reitille siirtymiseen.
With us, you are directly on the route, so no time wasted.
Virallisella reitillä tulee olla voimassa oleva ajokortti mukana.
You must have a valid driving license with you to drive on official routes.

MEILLÄ KÄY MYÖS
WE ALSO ACCEPT

Meillä ei ole kilometrirajaa vuokrille.
We do not have a distance limit for rentals.
Meillä on mahdollisuus minibussi-kuljetuksiin.
We offer minibus-service.

Tankkaus paikanpäällä. Ei kulu aikaa.
On-site refuelling. No time wasted.
Maksutapoina käteinen, pankki-, luottokortit.
We accept cash, bank- and credit cards.
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Option Saat halutessasi lisätunnin ilman lisä-kelkkavuokraa mutta silloin maksat koko ajan bensat. If you choose, you can have an extra hour without extra snomobile-rent but you pay the fuel for the whole rental period. 
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Tehokas ja yleellinen.

Powerful and luxurious.
Hiljainen ja jalostunut.

Tarpeen vaatiessa
muuttuu nopeaksi kulkijaksi.
Quiet, refined. Change into
fast mover upon demand

Aito jokapaikan kulkija
lumisille kentille.

A real all terrain vehicle
for the snow fields.

Kevyt ja nopea.
Lightweight and quick

Kevyt ja tehokas.
Löytöretkeilijälle.

Light and powerful.
For the explorer.

F1-tyylinen kelkka.
F1 Style snowmobile.

Herrasmiesten sporttikelkka
joka mukautuu kaikille ajajille.

A gentlemans sports
snowmoble that

fits any rider.

Radikaali Genesis-
koneella varustettu kelkka.
A radical snowmobile with

the Genesis engine.

Parhaista paras.
Brutaali peto.

The best of the best.
A brutal beast.

Vuokraan kuuluu kypärä (Ajo-asu 10€) • Poltto- ja voiteluaineet ei sis. päivähintaan, eikä alennettuihin hintoihin • omavastuun puolitus 50 ¤) 
Rental includes helmet (complete outfit 10€) • Fuel and oil is not included in day-rentals or special price rentals • (halving of self-risk 50 ¤)

We use Yamaha
 4-stroke snowmobiles!
  No smell or fumes.

REILUA LAPIN
MEININKIÄ!

+358 40 585 5333 SOITA
CALL US

MIKSI VALITA MEIDÄT? WHY CHOOSE US?

2HOUR

RENTAL

INCLUDES

FUEL

ÖhlinsPower Steering

+358 40 585 5333 SAFETY
FIRST

Varmistamme, että jokainen saa riittävän ohjeistuksen ennen reitille
lähtöä. Olemme ylpeitä vahinkovapaasta historiastamme.  
We make sure, everybody gets proper training before setting off
on a snowmobile. We are proud of our accident free history. 


