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Peräkärryn vuokrausehdot

Seuraavissa ehdoissa vuokralle antaja on Asennus&Huolto Koo Jii Koo (Y-tunnus: 2952105-3) ja vuokraaja on asiakas.
1. Sopijapuolet, tunnistaminen ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralle antajan ja vuokraajan välillä. Vuokraaja tunnistetaan vuokrauksen
yhteydessä ajokortista, josta todetaan myös ajo-oikeus ko. peräkärryyn. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan
kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
2. Vuokrauksen kohde, vuokra ja arvonlisävero
Vuokrauksen kohteena on Asennus&Huolto Koo Jii Koon omistama peräkärry (rekisterinumero DLN-298)
sellaisenaan ja niillä tarvikkeilla/varusteilla, jotka vuokralle antaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti
yksilöinyt. Vuokralle antajan luovuttaessa peräkärryn vuokraajalle kumpikin osapuoli tarkistaa peräkärryn ulkoisen
kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Peräkärryn vuokra maksetaan
noudettaessa käteisellä, Mobile Pay -sovelluksella tai etukäteen sovitusti laskulla vuokraushinnaston mukaisesti.
Vuokraan sisältyy voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero (24.01.2021 24%).
3. Vuokraperäkärryn käyttö
Vuokraaja sitoutuu käyttämään peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja
vuokraajan tulee puhdistaa kuormatila käytön jälkeen. Peräkärryä EI SAA käyttää maa-ainesten siirtoon. Peräkärryn
kuomun ja ulkopuolen peseminen painepesurilla on kielletty. Vuokraaja ei saa korjata tai korjauttaa
vuokraperäkärryä ilman vuokralle antajan antamaa kirjallista suostumusta.
4. Asiakkaan vastuu
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä aiheutuneet
vahingot ja kustannukset, sekä korvaamaan peräkärryn epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat huolto-,
korjaus- ja puhdistuskustannukset, jotka laskutetaan jälkikäteen. Kadonneesta peräkärryn (aisalukko ja kuomu)
avaimesta tai lukosta veloitetaan uusien lukkojen (kolme kappaletta) hankintakustannukset, koska tällöin kaikki
peräkärryn lukot uusitaan. Kadonneista kuormaliinoista, ajorampeista tai muista peräkärryn tarvikkeista peritään
hankintakustannusten mukaiset korvaukset. Vuokraaja on velvollinen suorittamaan vahingon aiheuttamalta
seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun korotettuna 50%:lla, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.
Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai
kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokraaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa
tilanteissa/onnettomuuksissa. Peräkärryn renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat
vahingot kuuluvat vuokraajan vastuulle. Vuokraaja on velvollinen lukitsemaan peräkärryn aina, kun se jää
vartioimatta tai sen läheisyydestä poistutaan. Lukittavia kohteita ovat kuomu ja aisalukko. Mikäli avaimia ei ole
palautettu vuokra-ajan loppumiseen mennessä, peritään myöhästymisestä 50 euron myöhästymismaksu.
5. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokralle antaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen
liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
6. Vuokralle antajan vastuu
Vuokralle antajan on luovutettava peräkärry vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja
sovitussa paikassa. Vuokralle antaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
Vuokralle antaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä
tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Mikäli tekninen vika estää jo vuokratun peräkärryn käytön, voi
vuokraaja vaatia vian korjaamista, kaluston vaihtoa tai vuokranalennusta. Vikatilanteen sattuessa sopimusta ei voida
purkaa, mikäli vika voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai korvata vuokraamon toimesta vastaavalla kalustolla.
Vuokralle antajan korvausvelvollisuus rajoittuu vuokrakalustosta maksettuun vuokrasummaan.

7. Vakuutukset
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Peräkärry on vakuutettu vuokralle antajan toimesta OP-Pohjolassa. Asiakkaan omavastuu kussakin
vahinkotapauksessa on 150 euroa. Vahingon sattuessa vuokraaja maksaa omavastuun vuokralle antajalle. Jos
koituneet vahingot johtuvat asiakkaan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai peräkärryn
väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen
alainen, tulee vuokraajan korvata kaikki aiheutuneet vahingot täysmääräisesti ja on velvoitettu suorittamaan
vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun korotettuna 50%:lla, kuitenkin
enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.
8. Asiakkaan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa.
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokralle antajalle peräkärryssä ilmenneestä virheestä tai peräkärryä
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokralle antajan on
tämän jälkeen ilmoitettava asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen takia on ryhdyttävä. Liikennevahingon
sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokralle antajalle. Syyllisyyden
ollessa epäselvä, vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille.
9. Peräkärryn luovutus ja palauttaminen
Peräkärry luovutetaan vuokrasopimuksessa ilmoitetusta paikasta ja se myös palautetaan samaan paikkaan sovitun
vuokra-ajan päättyessä. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokraaja kuljetuskustannuksista, ellei
muutoin ole erikseen toisin sovittu. Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Sopimuksen mukainen
vuokra-aika päättyy, kun peräkärry on palautettu vuokralle antajalle ja palautustarkastus on suoritettu. Jos
peräkärryä ei palauteta sovittuna ajankohtana, eikä asiasta ole sovittu vuokralle antajan kanssa, on kysymyksessä
luvaton käyttöönotto, josta tehdään aina rikosilmoitus poliisille. Kyseisissä tapauksissa vuokralle antaja on oikeutettu
perimään vuokran korotettuna 50 %:lla ylimenneeltä ajalta. Peräkärryn palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan
päättymistä ei oikeuta vuokranpalautukseen.
10. Sopimuksen purkautuminen
Vuokralle antajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli vuokraaja laiminlyö tai olennaisesti
rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Samanlainen
oikeus vuokralle antajalla on, jos asiakkaan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on
painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa
olennaisilta osin täyttämättä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralle
antajalle syntyneet kustannukset ja vahingot täysimääräisenä.
11. Peräkärryn vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle
Peräkärryn vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty.
12. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle
osapuolelle ilman vuokralle antajan kirjallista suostumusta.
13. Ylivoimainen este
Vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko,
työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen,
liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralle antaja ei voi voittaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen.
Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle
siitä koituvaan etuun, vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralle antaja ei ole velvollinen
korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa
sopimuksen.

14. Vuokrauksen peruminen
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Mikäli vuokraaja haluaa perua jo varatun vuokrauksen, tulee se tehdä sähköpostitse viimeistään 24h ennen
vuokrauksen alkamista. Vuokrauksen peruutuksesta perimme 5 € käsittelymaksun.
15. Tätä sopimusta koskevat riidat
Vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos
erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Jyväskylän käräjäoikeudessa.

