Konevuokraamoiden liiton
yleiset vuokrausehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan
(jäljempänä (”Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia
oikeuksia.
1.
		

Vuokra-aika lasketaan alkavaksi päivästä, jolloin kalusto lähetetään tai noudetaan Vuokralleantajan 		
varastosta, päivään, jolloin se palautetaan sinne, mainitut päivät mukaan lukien.

2.
		

Perittävä minimivuokra on hinnastossa esiintyvä perusvuokra. Perusvuokrakauden pituus mainitaan kunkin 		
kalustoryhmän kohdalla erikseen.

3.
		
		

Mikäli vuokrattua, normaalisti yksivuorokäyttöön tarkoitettua kalustoa käytetään kaksivuorotyössä, 		
korotetaan edellä mainittua vuokraa 60 %:lla mikäli sitä käytetään 3-vuorotyössä, korotetaan vuokraa
100 %:lla. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle.

4.

Kaluston kuljetuskustannuksista vastaa Vuokralleottaja.

5.
		

Vuokralleottaja vastaa koneiden käyttöenergiasta, voiteluaineista, päivittäisestä huollosta, muottiöljystä ja
käyttöhenkilökunnan hankkimisesta, ellei näiden suhteen ole erikseen kirjallisesti sovittu.

6.
		
		

Vuokrakalusto on Vuokralleantajan toimesta ainoastaan palovakuutettu. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa
kaluston kuljetuksen tai lähetyksen, on Vuokralleantajalla oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan 		
lukuun.

7.
		
		

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä
käsittelystä, puutteellisesta tai puhdistuksesta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on
velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. 		
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.

8.
		

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista
välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9.
		
		
		

Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. 		
Mikäli vuokrattu kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on Vuokralleottajan tehtävä siitä välittömästi 		
kirjallinen ilmoitus Vuokralleantajalle. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin 		
Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

10.
		

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokrakalustoa kolmannelle 		
henkilölle ilman Vuokralleantajan kirjallista lupaa.

11.

Laskuihin lisätään laskutuslisä.

12.
		
		
		

Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja tai muutoin ilmoitettuja 			
maksuehtoja. Mikäli Vuokralleottaja ei maksa vuokriaan määräaikana, lasketaan yliajalta
16 %:n vuotuinen korko. Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti erääntyneistä 		
vuokramaksuista, viivästyskoroista ja perimiskuluista.

13.
		
		
		

Mikäli Vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai laiminlyö maksettavaksi erääntyneet 			
vuokramaksut, on Vuokralleantajalla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä ottaa vuokrattu kalusto
haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajlle 		
yllämainituista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

14.
		
		

Kaikki vuokrausta ja vuokrattua kalustoa koskevat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan 		
alioikeudessa. Erääntynyttä vuokramaksua koskeva vaatimus voidaan saattaa myös Vuokralleottajan 		
kotipaikkaa lähinnä olevan kaupungin oikeuden ratkaistavaksi.
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