SAAT APUA JA LISÄTIETOJA NUMEROSTA 040 5452 385
AUTOJEN VUOKRAUSEHDOT
1.

Kommandiittiyhtiö Auto- ja Konevuokraamo J. Lundánista käytetään myöhemmin mainintaa vuokraamo.

2.

Vuokralleottajalla eli asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajokortti ja luottotiedoissa ei saa olla häiriöitä.

3.

Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan. Asiakas maksaa auton vuokratessaan arvioidun vuokran ennakolta,
kuitenkin vähintään hinnastossa mainitun vähimmäisvuokraennakon. Vuokran lopullinen määrä lasketaan auton palauttamisen jälkeen ja laskutetaan,
ottaen samalla huomioon jo maksetun vuokraennakon.

4.

Asiakas on vastuussa auton polttoainekuluista, ellei toisin ole sovittu. Tarvittaessa vuokraamo veloittaa aiheutuneet polttoainekulut lisättynä
tankkausmaksulla ja laskutuslisällä voimassa olevan hinnaston mukaan.

5.

Vuokralleottajan on tarkistettava ja lisättävä öljyt ja vedet riittävän usein.

6.

Välttämättömät korjaukset, kuten esimerkiksi tuulettajan hihnan katkeaminen, ajovalo- tai muun polttimen vaurioituminen, voidaan korjata asiakkaan
toimesta. Sanotuista toimenpiteistä vuokraamo maksaa korvauksen asiakkaalle hyväksyttävää kuittia vastaan, josta on euromäärän lisäksi ilmettävä työn
laatu, auton rekisterinumero, kilometrimittarin lukema ja päivämäärä. Maksun edellytyksenä on kuitenkin, ettei asiakas itse ole tehdyistä toimenpiteistä,
vian synty, … laatu tms. huomioon ottaen, tämän sopimuksen mukaan vastuussa. Jos korjausten sekä kunnossapito- että huoltotöiden
kokonaiskustannukset ylittävät vuokra-aikana 25 (kaksikymmentäviisi) euroa, on asiakkaan otettava yhteys vuokraamoon ennen työn suorittamista.

7.

Mikäli auto rikkoutumisen johdosta on ajokelvoton, on asiakas viipymättä velvollinen ottamaan yhteyden vuokraamoon ja huolehdittava, ettei auto jää
”heitteille”. Rikkoutuneen auton tilalle asiakkaalla on oikeus saada toinen auto, joka luovutetaan vuokraamon toimipaikasta. Ellei autoja ole vapaana,
korvataan jäljelle jäänyt vuokra-aika.

8.

Vuokraamo ei vastaa vuokraukseen liittyen tavalla tai toisella asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

9.

Vuokravuorokausi vaihtuu klo 9.00. Asiakkaan on palautettava auto puhtaana ja samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista
lukuun ottamatta. Ellei auto palautuksen yhteydessä ole sanotussa kunnossa, on asiakkaan korvattava auton saattaminen vuokraushetken kuntoon.
Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet auton varusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin ja lyhtyjen lasin rikkoutumisen
tai vahingoittumisen.

10. Asiakkaan on lisäksi korvattava vuokraamolle sellaiset autolle sattuneet vahingot tai autolla aiheutuneet vahingot muulle omaisuudelle, jotka ovat
osaltaan aiheutuneet kuljettajan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä, luvattomasta tai tämän sopimuksen vastaisesta ajosta tai päihdyttävien tms.
aineiden käytöstä.
11. Asiakas vastaa autosta sopimukseen merkittyyn arvoon asti. (Vastaa omavastuuosuutta autovakuutuksessa.)
12. Asiakkaan syyksi luettavan vahingon yms. ollessa kyseessä on hänen suoritettava muun korvauksen ohella seisonta-aikamaksu, jonka suuruus on
vuokrasopimuksen 1 – 6 vrk:n pituista vuokrausta koskeva vuokra, kuitenkin korkeintaan 21 vrk:n ajalta.
13. Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi ja selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle
autolle tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja jätettävä se autoa palautettaessa. Kaikista ilmeisesti yli
50 (viidenkymmenen) euron suuruisista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokraamolle. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai
toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.
14. Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen,
vastikkeelliseen henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen samoin kuin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle ellei näistä seikoista ole
erikseen sovittu ja tehty merkintää vuokrasopimukseen. Jos asiakas ei noudata edellä olevia tämän kohdan määräyksiä, on hän vastuussa mahdollisesti
syntyvistä vahingoista.
Autoa saa ajaa asiakkaan vastuulla henkilö jonka nimeä ei ole vuokrasopimuksessa mainittu. Ao. henkilön tulee täyttää edellä kohdassa 2. mainitut
edellytykset. Suotavaa on asiakkaan aina olla itse autossa mukana. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämiseen ja auton käyttöön
liittyvistä seikoista – vahingonkorvausvelvollisuus niihin luettuna – samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa.
15. Auton viemiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tarvitaan vuokraamon etukäteen antama kirjallinen suostumus.
16. Asiakas vastaa vuokratun auton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista ja on velvollinen suorittamaan ne ensitilassa. Ellei näin tapahdu,
veloitetaan sakon lisäksi toimitusmaksuna 10 (kymmenen) euroa.
17. Asiakkaan on palautettava auto vuokra-ajan päättymiseen mennessä samaan paikkaan, josta hän on saanut auton haltuunsa, ellei toisin sovita.
Palautuksen viivästyessä on asiakkaan vuokranmaksamisen lisäksi korvattava kaikki vahinko, joka viivästyksen johdosta saattaa syntyä.
18. Vuokraamo on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen vuokra-ajan kuluessa heti, jos asiakas rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen
ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi auton kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokraamolla on sama purkuoikeus, mikäli asiakas on
sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.
19. Vuokraamo on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokraamo ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää tai luovuttaa autoa asiakkaan
käytössä/käyttöön. Mainittuja syitä ovat ylivoimaiseksi esteeksi tai liikevaikeudeksi normaalisti katsottavien seikkojen ohella haitallinen kulkutauti, lakko,
saarto, työsulku tai muu niihin verrattava vuokraamon velvollisuuksia olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide sekä epänormaali, ennakolta
aavistamaton vuokraamon estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokraamo ei myöskään vastaa vuokraukseen tavalla tai
toisella liittyen asiakkaalle aiheutuneista, välillisistä vahingoista.
20. Viivästyskorko peritään korkolain mukaan.
21. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
22. Tähän vuokrasopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa tai jossakin muussa vuokraamon osoittamassa alioikeudessa.

ERITYISEHDOT KONEILLE
1.

Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattava laite lähetetään tai noudetaan vuokralleantajan varastosta päivään, jolloin se palautetaan sinne
mainitut päivät mukaan luettuna.

2.

Vuokralleantaja ei kustanna koneenkäyttäjiä, poltto- ja voiteluaineita, ellei siitä erikseen ole sovittu.

3.

Vuokralleottaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka vuokra-aikana koneelle aiheutuu puutteellisesta huollosta tai huolimattomasta
käsittelystä, ja mikäli ei voida osoittaa, että kysymyksessä on normaalista kulumisesta aiheutunut vika.

4.

Jos kalusto vuokra-aikana häviää, tuhoutuu tms., on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle kaluston sillä hetkellä olevan uuden
hankintahinnan mukaan.

5.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman eri sopimusta luovuttaa kalustoa tai siirtää vuokranmaksua toiselle. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan
vuokranantajalle tämän niin vaatiessa, missä vuokrakalustoa kulloinkin käytetään. Vuokrauskohde on toimitettava takaisin vuokranantajalle puhdistettuna,
muutoin veloitetaan asiakasta puhdistuksesta.

6.

Mikäli vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on vuokralleantajalla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus ja saada vuokrattu kalusto
haltuunsa.

7.

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä tai välittömiä kustannuksia tai
vahinkoja.

8.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

9.

Vuokravuorokausi vaihtuu klo 9:00.
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