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CASCO COVER & CASCO COVER PREMIUM        
 

Vuokraamo asettaa Vuokraajan saataville Casco Cover ja Casco Cover Premium siten kuin on sovittu 
Vuokraamon ja Vuokraajan välisessä sopimuksessa korvausvelvollisuudesta ja seuraavien ehtojen mukaisesti: 
 

a)  Casco Cover ja Casco Cover vapauttavat Vuokraajan vastuusta tiettyihin perävaunulle 
aiheutuneisiin vahinkoihin tai perävaunun menetykseen, joista Vuokraaja on vastuussa 
Vuokraamon ja Vuokraajan välisen vuokrasopimuksen (”Vuokrasopimus”) sekä kulloinkin voimassa 
olevan Vuokrasopimuksen yhteydessä sovellettavien yleisten ehtojen mukaisesti (”Yleiset 
perävaunujen vuokrausehdot”). 

 
b)  Casco Cover ja Casco Cover kattavat osan kuluista tai kaikki kulut, jotka aiheutuvat perävaunun 

menetyksestä tai vaurioitumisesta, silloin kun menetyksen tai vaurioitumisen syy on: 
- varkaus 
- tulipalo tai räjähdys 
- ulkoiset syyt. 

Casco Cover ja Casco Cover eivät korvaa: 
1.  Kun tavaroita ei ole kiinnitetty lain vaatimalla tavalla tai yleisesti käytetyillä toimintatavoilla. 

2.  Rengasvahinkoa tai -varkautta.  

3.  Vaurioita, jotka aiheutuvat tavaroiden lastaamisesta tai kuorman purkamisesta. 

4.  Vaurioita, jotka aiheutuvat perävaunun virheellisestä käsittelystä. 

5.  Vaurioita, jotka aiheutuvat sellaisten huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä, jotka 
Vuokraajan olisi pitänyt suorittaa Vuokrasopimuksen mukaisesti. 

6.   Perävaunuun lastattujen tavaroiden aiheuttamia vaurioita. 

7.   Tukijalkojen, kävelysiltojen, laitojen, kiskojen, ulko- tai sisäkaton putkien, kiinnitysliinojen, vaijereiden 
ja vararenkaiden menetystä tai vaurioitumista. 

8.   Jos jokin voimassa oleva vakuutus korvaa tapahtuneen mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, 
että perävaunu on kiinni vetoautossa, jolla on voimassa oleva vakuutus.  

9.  Jos perävaunu on ollut pysäköitynä yli 7 päivän ajan missä tahansa muussa paikassa kuin 
Vuokraamon tai Vuokraajan osoitteessa sillä hetkellä kuin menetys tai vaurioituminen tapahtuu. 

10.  Jos kyse on törkeästä huolimattomuudesta tai yleisestä virheellisestä käytöstä. 

11.  Henkilö- tai omaisuusvahinkoa, jonka aiheuttaa Vuokraaja, perävaunun käyttäjä tai mikä tahansa 
kolmas osapuoli. 

12.  Mitä tahansa vauriota, joka aiheutuu sinä aikana kun tai sen takia, että perävaunua käytetään vihreä 
kortti -järjestelmän ulkopuolisissa maissa. 

13.  Mitä tahansa vauriota, jonka suoraan tai epäsuorasti aiheuttaa luonnonhäiriö, luonnononnettomuus, 
sota tai sodan kaltainen tapahtuma, puolueettomuuden loukkaus, sisällissota, kapina, muut sisäiset 
levottomuudet, edellä mainittujen tapahtumien estämiseksi tehdyt toimenpiteet, ydinenergia missä 
tahansa muodossa, ydinfuusio yleisesti tai viranomaisen tai muun valtion toimijan toimenpiteet. 

 
Vaateet ja maksut: 
Maksun saaminen vaateista, jotka tehdään korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen perusteella, 
edellyttää, että Vuokraaja noudattaa seuraavaa: 

a) Vuokraamolle on 24 tunnin sisällä vaurion tai menetyksen havaitsemisesta ilmoitettava asiasta. 
b) Vuokraamolle on 5 arkipäivän sisällä vaurion tai menetyksen tapahtumisesta lähetettävä kaikilta 

osin täytetty vahinkoilmoitus ja korvausvaatimus sekä poliisin rikosilmoitus.  
c) Kaikki korvausvaatimuksen ja maksun käsittelyssä tarvittavat dokumentit on lähetettävä 

viipymättä. 
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Lastin vauriot: 
Vuokraamolla ei ole korvausvelvollisuutta lastin vaurioitumisesta, joka aiheutuu perävaunulle tai sen osille 
aiheutuvista vaurioista mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että pakastin-, viilennys- tai lämmitysyksikkö 
tai sen osan vaurioituvat tai lakkaavat toimimasta. 
 
Omavastuu: 
Vaurioitumisen tai menetyksen sattuessa Vuokraamo kussakin tapauksessa laskuttaa Vuokraajalta alla 
mainitut summat ja sovellettavan ALV:n, ellei toisin ole sovittu. Pidätettävä summa riippuu siitä, minkä 
oikeushenkilön kanssa Vuokraaja on sopimussuhteessa korvausvelvollisuudesta. 
 
 

 TAPAHTUMAN TYYPPI PNO Danmark A/S 
PNO Sverige AB 
PNO Norge AS 

PNO Finland Oy PNO Netherlands B.V PNO Polska Sp. z o.o 
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Perävaunun tai dollyn varkaus (sisältää 
aktiivisen GPS:n)  €    5 000  €    5 000  €   5 000  €   5 000 

Perävaunun tai dollyn varkaus (ei sisällä 
aktiivista GPS:ää) 

 €    6 700  €    6 300  €   6 300  €   6 300 

Tulipalo tai räjähdys   €    4 000  €    3 000  €   5 000  €   5 000 

Muu vaurio, kultakin vauriolta tai 
vahinkotapahtumalta 

 €    1 200  €    1 200  €   1 200  €   2.000 
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 Perävaunun tai dollyn varkaus (sisältää 
aktiivisen GPS:n)  €    5 000  €    5 000  €   5 000  €   5 000 

Perävaunun tai dollyn varkaus (ei sisällä 
aktiivista GPS:ää) 

 €    6 700  €    6 300  €   6 300  €   6 300 

Tulipalo tai räjähdys   €    4 000  €    3 000  €   5 000  €   5 000 

Muu vaurio, kultakin vauriolta tai 
vahinkotapahtumalta 

 €    0  €    0  €  0  €  0 

 
PNO Deutschland GmbH on erikseen sopinut omavastuun suuruudesta suoraan Vuokrasopimuksessa tai 
sopimuksessa korvausvelvollisuudesta.  
 
Omavastuuosuudet vaurioista, jotka sattuvat kun tai sen takia, että perävaunua käytetään Turkissa, ovat 
kaksinkertaiset. 
 
Sekalaista: 
 
Vuokraajalla on velvoite toimittaa tarvittavat tiedot Vuokraamolle ja/tai Vuokraamon vakuutusyhtiölle niitä 
pyydettäessä. 

 
Vuokraamo voi milloin tahansa vuokrauksen aikana muuttaa Casco Cover ja Casco Cover ehtoja ilmoittamalla 
muutoksesta yhtä kuukautta aiemmin, jos kyseistä muutosta edellytetään Vuokraamon vakuutusyhtiön 
muuttuneiden ehtojen vuoksi. 
 
Vuokraamolla ja Vuokraamon vakuutusyhtiöllä on täysi takautumisoikeus. 

 
Jos Vuokraamon kustannukset kuuden kuukauden jaksolta ylittävät 75 % saman ajanjakson maksuista, 
Vuokraamolla on oikeus esittää Vuokraajalle korotusta maksuun ilmoittamalla asiasta yhtä kuukautta aiemmin. 
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Ehdotus astuu voimaan, jos Vuokraaja ei ilmaise kirjallisesti vastustavansa korotusta kuukauden kuluessa 
ilmoittamisesta. Jos Vuokraaja vastustaa Vuokraamon ehdotusta, Vuokraamolla on oikeus päättää Casco Cover 
ja Casco Cover ilmoittamalla asiasta yhtä kuukautta aiemmin. Maksun korottaminen tai Casco Cover ja Casco 
Cover päättäminen eivät vaikuta mihinkään muihin ehtoihin. 
 

Vuokraamo suorittaa kaikki vauriokorjaukset, joihin sovelletaan Casco Cover ja Casco Cover, ja päättää, missä 
korjaamossa korjaukset teetetään. Vuokraajalla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä johonkin korjaamoon tai 
hyväksyä korjaamon suorittamaa työtä Vuokraamon puolesta. 
 

 
TIRE COVER             
 
Hankkimalla Tire Cover Vuokraaja voi välttää kulut, jotka liittyvät perävaunun renkaiden vaurioitumiseen 
rengasrikon vuoksi, edellyttäen, että Vuokraaja on täyttänyt kaikki velvollisuutensa käyttämällä perävaunua 
Vuokrasopimuksen, Yleisten ehtojen ja alla olevien erityisehtojen mukaisesti. Tire Cover sisältää myös renkaiden 
asennuksen ja tiepalvelun Euroopan Unionin jäsenvaltioissa samoin kuin Norjassa ja Sveitsissä. 
  
Yksittäisestä tapauksesta korvattava enimmäissumma on 1 200 euroa.  
  
Tire Cover ei korvaa: 

1. Rengasrikkoa, murtumia tai muita vaurioita, jotka aiheutuvat loppuun kuluneista renkaista. Renkaita 
pidetään loppuun kuluneina, jos niiden kulutuspinta on alle 2 mm (Norjassa alle 5 mm). Vuokraajan on 
ilmoitettava PNO:lle, jos perävaunua käytetään Norjassa talvikuukausien aikana, koska Norjan laki 
edellyttää kulutuspinnan olevan vähintään 3 mm kesäkaudella ja 5 mm talvikaudella. 
 

2. Rengasrikkoa, murtumia tai muita renkaiden vaurioita, jotka aiheutuvat asianmukaisen huollon 
puutteesta, liian matalasta tai liian korkeasta rengaspaineesta, perävaunun käyttämisestä lastattuna 
yli sallitun kokonaispainonsa, perävaunun väärinkäytöstä samoin kuin PNO:n Yleisten ehtojen 
mukaisten Vuokraajan velvollisuuksien laiminlyönnistä. 
 

3. Ajettaessa yleisten teiden ulkopuolella tai muilla tieverkoilla, jotka eivät sovellu normaaliin käyttöön, 
mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että ajetaan maastossa tai kaatopaikalla. 
 

4. Vanteiden tai renkaiden varkautta tai menettämistä muutoin. 
 

5. Rengasvaurioiden muulle perävaunulle aiheuttamia vaurioita. 
 

6. Vuokraajan suorittamaa renkaiden korjaamista ilman PNO:n etukäteen antamaa kirjallista 
suostumusta. 
 

7. Jos kyse on törkeästä huolimattomuudesta tai yleisestä virheellisestä käytöstä. 
 

8. Mitä tahansa vauriota, joka aiheutuu sinä aikana kun tai sen takia, että perävaunua käytetään vihreä 
kortti -järjestelmän ulkopuolisissa maissa. 
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9. Mitä tahansa vauriota, jonka suoraan tai epäsuorasti aiheuttaa luonnonhäiriö, luonnononnettomuus, sota 
tai sodan kaltainen tapahtuma, puolueettomuuden loukkaus, sisällissota, kapina, muut sisäiset 
levottomuudet, edellä mainittujen tapahtumien estämiseksi tehdyt toimenpiteet, ydinenergia missä 
tahansa muodossa, ydinfuusio yleisesti tai viranomaisen tai muun valtion toimijan toimenpiteet. 

  

PNO suorittaa kaikki vauriokorjaukset, joihin sovelletaan Tire Cover, ja päättää, missä korjaamossa korjaukset 
teetetään. Vuokraajalla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä johonkin korjaamoon tai hyväksyä korjaamon suorittamaa 
työtä PNO:n puolesta. 

 
Jos Vuokraamon kustannukset kuuden kuukauden jaksolta ylittävät 75 % saman ajanjakson maksuista, 
Vuokraamolla on oikeus esittää Vuokraajalle korotusta maksuun ilmoittamalla asiasta yhtä kuukautta aiemmin. 
Ehdotus astuu voimaan, jos Vuokraaja ei ilmaise kirjallisesti vastustavansa korotusta kuukauden kuluessa 
ilmoittamisesta. Jos Vuokraaja vastustaa Vuokraamon ehdotusta, Vuokraamolla on oikeus päättää Tire Cover 
ilmoittamalla asiasta yhtä kuukautta aiemmin. Maksun korottaminen tai Tire Cover päättäminen eivät vaikuta 
mihinkään muihin ehtoihin. 

 
FULL COVER             

 
Hankkimalla Full Cover Vuokraaja saa kattavan turvan, joka koostuu kahdesta turvakokonaisuudesta:  

•    Casco Cover Premium 

•    Tire Cover 

Full Cover sisältää hinauksen tai pelastuspalvelun perävaunun onnettomuus- tai vaurioitumispaikalla ja 
perävaunun kuljetuksen lähimpään valtuutettuun korjaamoon. PNO päättää, mikä palveluntarjoaja suorittaa 
hinauksen, pelastuspalvelun ja perävaunun kuljetuksen sekä missä laajuudessa työ tehdään. 

 
Full Cover on samat turvan rajoitukset kuin Casco Cover Premium ja Tire Cover.  Tämän lisäksi Täysturva ei 
korvaa: 

1. Avustusta, rikkoutumista ja palvelumaksuja, jotka aiheutuvat huollon puutteesta. 
2. Minkäänlaisia välillisiä vaurioita. 
3. Perävaunun mukana tulevien osien tai lisätarvikkeiden menetystä. 

 
PNO suorittaa kaikki vauriokorjaukset, joihin sovelletaan Full Cover, ja päättää, missä korjaamossa korjaukset 
teetetään. Vuokraajalla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä johonkin korjaamoon tai hyväksyä korjaamon suorittamaa 
työtä PNO:n puolesta. 
 
Jos Vuokraamon kustannukset kuuden kuukauden jaksolta ylittävät 75 % saman ajanjakson maksuista, 
Vuokraamolla on oikeus esittää Vuokraajalle korotusta maksuun ilmoittamalla asiasta yhtä kuukautta aiemmin. 
Ehdotus astuu voimaan, jos Vuokraaja ei ilmaise kirjallisesti vastustavansa korotusta kuukauden kuluessa 
ilmoittamisesta. Jos Vuokraaja vastustaa Vuokraamon ehdotusta, Vuokraamolla on oikeus päättää Full Cover 
ilmoittamalla asiasta yhtä kuukautta aiemmin. Maksun korottaminen tai Full Cover päättäminen eivät vaikuta 
mihinkään muihin ehtoihin. 
 
 

NORWAY TIRE SERVICE          



Korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen ehdot 
Huhtikuu 2022 
 
 

 

5 

Allekirjoittamalla palveluvaihtoehdon Norway Tire Service, Vuokraaja saa oikeuden vaihdattaa perävaunun 
renkaat Norjan lain mukaisiksi: renkaan kulutuspinta 3 mm kesäkaudella ja 5 mm talvikaudella (16. lokakuuta – 30. 
huhtikuuta). 
Lue lisää: https://www.vegvesen.no/en/vehicles/professional-transport/tyres-and-chains/tyres-on-heavy-
vehicles/ 
 
 

Sovellettava laki ja oikeuspaikka          
PNO Danmark A/S:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta: 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Tanskan laki ja niitä tulkitaan sen 
mukaisesti.  
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan tanskalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Kööpenhaminan 
käräjäoikeudessa.  
PNO Sverige AB:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta: 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Ruotsin laki ja niitä tulkitaan sen 
mukaisesti.  
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingborgin 
käräjäoikeudessa.  
PNO Norge AS:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Norjan laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. 
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan norjalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Oslon 
käräjäoikeudessa.  
PNO Nederland BV:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Alankomaiden laki ja niitä tulkitaan sen 
mukaisesti. 
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan alankomaalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Amsterdamin 
käräjäoikeudessa.  
PNO Deutschland GmbH:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Saksan laki ja niitä tulkitaan sen 
mukaisesti.  
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan saksalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Hampurin 
käräjäoikeudessa.  
PNO Finland Oy:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Suomen laki ja niitä tulkitaan sen 
mukaisesti.  
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
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asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin 
käräjäoikeudessa.  
PNO Polska Sp. z. o.o:n kanssa tehtävät sopimukset korvausvelvollisuudesta 
Näitä ehtoja ja korvausvelvollisuudesta tehtävää sopimusta säätelee Puolan laki ja niitä tulkitaan sen 
mukaisesti.  
Näistä ehdoista tai korvausvelvollisuudesta tehtävästä sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, 
mukaan lukien korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen tulkintaa, olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat 
riidat, ratkaistaan puolalaisessa tuomioistuimessa. Kaikki erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä 
oikeusasteena Poznanin alioikeudessa, elleivät Vuokraaja ja Vuokraamo yhteisesti päätä toisin. Edellä mainitun 
säännöksen estämättä Vuokraamolla on oikeus valita yleinen tuomioistuin, jonka sovellettava laki määrittelee. 
 


