
1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

- Sopimusehdot koskevat asiakasta (vuokralle ottajaa) sekä KoneeSi Jyväskylä Oy:tä (Vuokralle

antajaa).

- Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

2. VUOKRASOPIMUS

Vuokratessa välineitä tehdään vuokrasopimus, josta selviää:

- Vuokralle antajan nimi ja yhteystiedot.

- Vuokralle ottajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

- Vuokrattava laite/laitteet, suojat ym. välineet.

- Vuokrattavissa laitteissa, suojissa ym. välineissä olevat virheet ja vauriot.

- Vuokrausaika.

- Vuokrahinta.

- Sopimusosapuolien (vuokralle antajan ja vuokralle ottajan) hyväksyntä.

3. VUOKRALLE ANTAJAN VASTUU

- Vuokralle antaja vastaa laitteiden ja muun vuokravälineistön kunnosta.

- Vuokralle antaja ei vastaa tapahtumista tai seikoista, jotka eivät tapahdu hänen

vaikutusmahdollisuuksiensa piirissä tai jota ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon.

- Vuokralle antajan on ilmoitettava vuokralle ottajalle ulkoisessa tarkastuksessa havaitusta

vuokravälineistön vahingoittumisesta palautuksen yhteydessä, tai viipymättä vaurion

havaitsemisen jälkeen.

- Vuokralle antaja ei vastaa mahdollisesta vuokratun laitteiston tai muun välineistön hajoamisesta

aiheutuneista suorista tai epäsuorista kustannuksista.

4. VUOKRALLE OTTAJAN VASTUU

- Vuokralle ottajalla on velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä.

- Vuokralle ottaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansa pitävyydestä.

- Vuokralle ottaja vahvistaa vuokrasopimuksen hyväksymisellä tiedostavansa riskit, jotka liittyvät

vuokratun välineistön käyttöön.

- Vuokralle ottaja on vastuussa vuokrattujen laitteiden ja muun välineistön vakuuttamisesta.

- Vuokralle ottaja on vastuussa vuokratun välineistön huolellisesta käsittelystä, etteivät ne katoa

tai vahingoitu.

- Vuokralle ottaja ei saa tehdä säätöjä vuokrakoneisiin, mikäli säädön tarvetta ilmenee, tulee

ottaa yhteys vuokralle antajaan.

- Mikäli koneissa tai muussa vuokravälineistössä ilmenee korjauksen tarve, on vuokran ottajan

toimitettava se vuokran antajan korjattavaksi.

- Vuokravälineistöstä ei saa purkaa eikä poistaa mitään osia.

- Vuokravälineistöön ei saa tehdä omia merkintöjä.



5. VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

- Vuokravälineitä ei saa luovuttaa toisen osapuolen haltuun.

- Vuokravälineitä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

- Vuokravälineiden käyttö on kielletty alkoholin sekä muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen

alaisena.

- Nelitahtimoottorilla varustettuihin laitteisiin saa tankata ainoastaan nelitahtimoottoreille

tarkoitettua pienkonepolttoainetta tai vähintään 98 oktaanista bensiiniä.

- Kaksitahtimoottorilla varustettuihin laitteisiin saa tankata ainoastaan kaksitahtimoottoreille

tarkoitettua pienkonepolttoainetta.

- Itse sekoitetun kaksitahtibensiinin käyttö on kielletty.

6. TOIMENPITEET VÄLINEIDEN VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

- Vuokralle ottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralle antajalle koneisiin ja muuhun

välineistöön tulleista vioista, vaurioista sekä katoamisista viipymättä.

- Varkaustapauksissa vuokralle ottaja ilmoittaa vuokralle antajalle sekä poliisille.

7. VUOKRALLE OTTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS

- Vuokralle ottaja on vastuussa vuokratun välineistön vaurioista ja katoamisista.

- Vuokralle ottaja vastaa vaurioista täysimääräisesti huoltohinnaston mukaan.

- Vuokralle ottaja vastaa hävinneestä sekä korjauskelvottomaksi rikkoutuneesta välineistöstä

täyden arvon mukaan.

8. VUOKRA

- Maksetaan noudon yhteydessä.

- Myöhässä palautetun vuokravälineistön maksu yli menneeltä ajalta sekä rikkoutuneiden

varusteiden korvaus suoritetaan välittömästi palautuksen yhteydessä.

- Perustuu ennalta sovittuun hintaan tai käytettyyn aikaan.

9. VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN

- Koneiden ja muiden varusteiden palauttaminen suoritetaan viimeistään vuokra-ajan päättyessä.

- Koneet ja muu vuokravälineistö palautetaan puhdistettuna sekä polttoaine- sekä

teräketjuöljytankit täyteen tankattuina.

- Jos koneet tai muu vuokravälineistö palautetaan likaisena, veloitetaan ennalta määritelty

konekohtainen puhdistusmaksu palautuksen yhteydessä.

- Jos koneet palautetaan täyteen tankkaamattomina, veloitetaan ennalta määritelty

konekohtainen tankkausmaksu palautuksen yhteydessä.

- Vuokra-ajan jatkosta on sovittava vuokralle antajan kanssa ennen vuokra-ajan päättymistä.



- Jos koneiden tai muiden varusteiden palauttaminen myöhästyy, voidaan vuokralle ottajalta

veloittaa lisävuokraa koneiden ja/tai varusteiden palautumiseen asti.

- Jos koneita tai muita varusteita ei palauteta vuorokauden sisällä vuokra-ajan päättymisestä,

katsotaan kone tai varuste varastetuksi.

- Lisävuokra tapauskohtaisesti seuraavan ennalta määritellyn vuokra-ajan mukainen.

10. ERIMIELISYYDET

- Riitatilanteissa sovelletaan suomenkielisiä sopimusehtoja.

- Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitatilanteet ratkaistaan vuokralle antajan

kotipaikan alioikeudessa.

- Mikäli vuokralle ottaja on kuluttaja, hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan

ratkaistavaksi.


