
Vuokrausehdot:

Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrakone noudetaan tai lähetetään vuokranantajan varastosta 
päivään, jolloin se palautetaan sinne, palautetut päivät mukaanluettuina. Perusvuokra peritään hinnaston 
mukaisesti ensimmäisestä päivästä. Vuokranantaja ei kustanna koneenkäyttäjiä, poltto- ja voiteluaineita eikä 
kuljetuksia, ellei siitä ole erikseen sovittu. Vuokralleottaja on vastuussa ja korjausvelvollinen kaikesta 
vahingosta, joka vuokra-aikana koneelle tai laitteelle aiheutuu puutteellisesta huollosta, huolimattomasta 
käsittelystä ja mikäli ei voida osoittaa, että kysymyksessä on normaalista kulumisesta aiheutunut vika. 
Vuokralleottajalla ei ole oikeuttailman eri sopimusta luovuttaa kalustoa tai siirtää vuokranmaksua toiselle. 
Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle missä vuokrakalustoa kulloinkin käytetään. 
Vuokralleantaja ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä aiheutuneita välillisiä tai välittömistä vahongoista 
vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Vuokrakalusto on toimitettava takaisin vuokralleantajalle puhdistettuna, muutoin veloitetaan asiakasta 
puhdistuksesta. Vuokran maksu peritään kalustoa noudettaessa käteissuorituksena, ellei laskutuksesta ole 
erikseen sovittu. Pidempiaikaisessa vuokrauksessa on kertyneet vuokrat maksettava alkamispäivästä lukien 
14 päivän jaksoissa. 

Mikäli vuokralleottajaa ei tavoiteta ja asiasta päästä sopimaan, veloitetaan maksamattomat lisäpäivät, 
korjaukset, siivoukset tms. ilmoitetulta luottokortilta.Mikäli vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja,
katsotaan sopimus puretuksi ja vuokralleantajalla on oikeus vuokralleottajaa kuulematta ottaa kalusto 
välittömästi pois. Vuokralleottajan maksuvelvollisuus jatkuu, kunnes vuokraukseen liittyvät asiat on 
kokonaisuudessaan selvitetty. Ilmoittamattomista lisäpäivistä perimme ensimmäisen päivän vuokran 
kaksinkertaisena. Omavastuu 500€, ellei toisin mainita.

VETOPELI LUOVUTETAAN ASIAKKAALLE VASTA, KUN TÄMÄ ON TARKISTANUT VETOPELIN 
KUNNON OHEISEN TAULUKON MUKAAN!

KAIKKIEN ETU ON, ETTÄ VETOPELI OY PYSTYY VUOKRAAMAAN EHJIÄ JA TOIMIVIA 
VETOPELEJÄ ASIAKKAILLEEN! ONGELMATILANTEISSA OTA YHTEYS VETOPELIIN TAI 
VUOKRAUSPISTEESEEN. VETOPELILLE ON KUNNIA-ASIA PITÄÄ KALUSTO KUNNOSSA JA 
PUUTTEISIIN REAGOIDAAN VÄLITTÖMÄSTI. TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEITA LÖYTYY 
TÄMÄN TULOSTEEN KÄÄNTÖPUOLELTA. PIDÄ HUOLTA KÄRRYSTÄ, VAIKKA SE EI OMA 
OLEKAAN!

TARKISTETTAVAT KOHDAT:
[ ] Valot
[ ] Valopistoke 
[ ] Havaitut vauriot rungossa tai metallirakenteissa 
[ ] Jarrut (jos huomaat ongelmia matkalla, niin ilmoita palautettaessa) 
[ ] Jarrun turvavaijeri 
[ ] Renkaiden kunto 
[ ] Tarkasta rengaspaineet etenkin raskaalla kuormalla 
[ ] Ramppien ja ajosiltojen kunto 
[ ] Vetopää 
[ ] Venetrailerien sivutuet ja rullat 
[ ] Kuomun kunto (halkeamat, kaasujouset, lukot, salvat yms.) 
[ ] Pohjalevyjen kunto 
[ ] Kiinnityspisteet 
[ ] Nokkapyörä 
[ ] Muuta?: 


