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SIIRRETTÄVÄN KYLPYTYNNYRIN (vuokralaite) 

VUOKRASOPIMUSEHDOT 

 

Vuokra-aika, nouto- ja palautuspaikka 
 
Vuokra-aika alkaa vuokrauspäivänä klo 12.00 ja päättyy sovitun vuokrausajan jälkeise-
nä päivänä klo 10.00. 
 
Esimerkki:  Perjantaina alkava yhden vuorokauden vuokra-aika alkaa perjantaina klo 

12.00 ja vuokralaite on palautettava lauantaina klo 10.00 mennessä. 
 
Esimerkki:  Perjantaina alkava kahden vuorokauden vuokra-aika (pe - la) alkaa perjan-

taina klo 12.00 ja vuokralaite on palautettava sunnuntaina klo 10.00 men-
nessä. 

 
Vuokralaitteen nouto- ja palautuspaikka: 
 
Imatran Autopurkamo 
Varikkokuja 5 
55100 IMATRA 
 
Poikkeuksista vuokra-aikaan, nouto- ja palautuspaikkaan voidaan sopia! 

Palautus sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä 

Vuokralaite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-
ajan päättyessä. Vuokralaitteen palju on pestävä huolellisesti käytön jälkeen ennen pa-
lautusta. Pesemättömästä paljusta veloitetaan lisämaksu! 
 
Vuokraaja ei ole oikeutettu hyvitykseen, mikäli vuokralaite palautetaan ennen sovitun 
vuokra-ajan päättymistä. 
 
Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan 
kanssa. Mikäli palautusajan muuttaminen vaikuttaa seuraaviin vuokrauksiin, on vuok-
raaja velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheutuvat vuokramenetykset. 
 
Mikäli vuokralaitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan muutta-
misesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapaukse-
na. 
 
Mikäli vuokraaja laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla 
oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä vuokranantajalle aiheutuvista taloudel-
lisista menetyksistä. 



Vuokrausmaksun ja varausmaksun suoritus 

Vuokrausmaksu suoritetaan kokonaisuudessaan sovitulta vuokra-ajalta vuokralaitetta 
noudettaessa. Mikäli vuokralaite varataan etukäteen, varausmaksuna peritään koko 
vuokrausmaksu sovitulta vuokra-ajalta. Maksunpalautuksesta katso jäljempänä ”Sopi-
muksen purkaminen”. 

Vakuutukset ja vastuut 

Vuokralaitteessa on ainoastaan pakollinen liikennevakuutus. 
 
Vuokraaja vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista.  
 
Vuokraaja on vastuussa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamista vauri-
oista. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. 
 
Vuokraaja on vastuussa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneista vahin-
koista. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. 

Vuokraajan velvollisuudet ja vastuut 

Vuokraajan on tarkastettava vuokralaite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokran-
antajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat sikäli, kuin ne ovat olleet vuokraajan 
havaittavissa tarkastushetkellä. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, katsotaan puut-
teet ja viat syntyneen vuokrauksen aikana. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa 
niiden täydestä arvosta. 
 
Vuokralaitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle eikä vuokraajalla ei ole oikeutta 
vuokrata vuokralaitetta kolmannelle osapuolelle. 
 
Vuokraaja on velvollinen hoitamaan vuokralaitetta varusteineen huolellisesti niin, että 
vuokralaite varusteineen on palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä. 
Palju on palautettava pestynä. Pesemättömästä paljusta peritään erillinen maksu. 
 
Mikäli vuokralaitteeseen tulee tekninen- tai muu vika, joka estää tai oleellisesti vaikeut-
taa vuokralaitteen käyttöä, on tästä ilmoitettava vuokranantajalle. 
 
Vuokraaja vastaa vuokra-aikana vuokralaitteelle aiheutuneista vahingoista, vuokralait-
teesta kadonneista osista ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta (osien ja varustei-
den hinnat valmistajalta tilattaessa). 
 
Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana aiheutuneista vahingoista johtu-
neelta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun (20,00), kuitenkin enintään 30 
vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. 
 
Normaalia kulumista ei pidetä vahinkona. 
 
Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen 
vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 



Vuokraaja on maksuvelvollinen sovittuna vuokra-aikana aiheutuneista pysäköintivirhe-
maksuista, sakko-, rike- tai muista maksuista. 

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauk-
sissa 

Vuokraajan on ilmoitettava vuokranantajalle vuokralaitteessa ilmenneestä virheestä tai 
viasta, joka oleellisesti vaikuttaa vuokralaitteen käyttöön. 
 
Vuokraaja saa ilman vuokranantajan suostumusta korjauttaa vuokralaitetta vuokranan-
tajan lukuun enintään 50,00 euron arvosta (esimerkiksi rengasrikko), jos se matkan jat-
kumisen kannalta on välttämätöntä. Kuitti korjauksesta on toimitettava vuokranantajalle. 
 
Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on tehtävä ilmoitus poliisille. Myös vuokralait-
teen tai sen varusteen varkaudesta on tehtävä ilmoitus poliisille. 
 
Mikäli vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, vuokraaja vastaa 
vuokranantajalle aiheutuneista taloudellisista menetyksistä. 

Vuokranantajan velvollisuudet 

Vuokranantaja vastaa, että vuokralaite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, et-
tä sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Palju vuokrataan desinfi-
oituna. 
 
Mikäli vuokralaitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralai-
sella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. 
 
Mikäli vuokralaitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia 
vuokrasopimuksen purkua. 
 
Vuokranantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka vuokralaitteen 
rikkoutumisesta ja tästä aiheutuneesta keskeytymisestä vuokraajalle saattaa aiheutua. 

Sopimuksen purkaminen 

Mikäli vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokra-
ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudes-
saan. 
 
Mikäli vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokra-
ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennetty-
nä 50,00 €:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämi-
seen. 
 



Mikäli vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vuorokautta ennen vuokra-ajan 
alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 100,00 
€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.  
Mikäli vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen vuokra-ajan 
alkua, ei vuokraajalla ole oikeutta maksun palautukseen. 
 
Mikäli vuokralaitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon (muun kuin vuokraajan aiheut-
taman) tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen ta-
pahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon kohdassa ”Vuokraa-
jan velvollisuudet ja vastuut” mainitut asiat.  
 
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, 
että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että 
vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään vuokralaitetta asian-
mukaisesti. Tällöin vuokraajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen. 
 
Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan 
vuokralaitteen viivytyksettä vuokranantajalle. 

Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Mikäli erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen 
voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Mikäli erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava 
vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 
 
 

Päivitetty 16.4.2021 


