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Soveltamisala
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan yhdessä Vuokrasopimuksen kanssa, ellei jonkin asian osalta ole erikseen toisin sovittu Vuokrasopimuksessa.
Näitä yleiseiä vuokrausehtoja sovelletaan riippumatta siitä, onko vuokrauksen kohteena oleva Perävaunu Vuokranantajan tai kolmannen osapuolen omistuksessa.
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös vahinkosuojaa koskeviin sopimuksiin.
Määritelmät ja tulkinta
Seuraavilla määritelmillä on näissä yleisissä ehdoissa (ja/tai mahdollisesti sovitussa vahinkosuojaa koskevassa sopimuksissa) seuraavat merkitykset, ellei Vuokrasopimuksessa
jonkin asian osalta toisin erikseen sovittu:
- “Normaalikunto” tarkoittaa, että Perävaunun tulee olla voimassaolevien liikenteen turvallisuusmääräysten mukainen ja että se tulee palauttaa edelleen vuokrattavaksi ilman, että siihen on tarpeen
tehdä mitään erityisiä korjauksia.
- “Perävaunu” tarkoittaa Vuokrasopimuksessa vuokrattua kutakin Perävaunua, sisältäen sen osat ja varusteet, sekä siihen mahdollisesti myöhemmin lisätyt tai asennetut osat ja varusteet.
- ”Sallittu Syövyttävä Materiaali” tarkoittaa materiaaleja, jotka on lueteltu ADR-sopimuksen (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road) 4 ja 9 ryhmissä listattuja aineita (vaarallisten aineiden listan osa 3).
- ”Vaarallinen materiaali” tarkoittaa materiaaleja, jotka on lueteltu vaarallisten aineiden kuljetusohjeita koskevassa käsikirjassa, ja jota päivitetään aika ajoin.
- ”Vuokra” tarkoittaa Vuokrasopimuksen mukaan maksettavaa Vuokraa.
- ”Vuokralainen” tarkoittaa Vuokrasopimuksessa mainittua Vuokralaista.
- ”Vuokranantaja” tarkoittaa PNO:ta Vuokrasopimuksen mukaisena Vuokranantajana.
- “Vuokrapäivä” tarkoittaa jokaista alkavaa kalenteripäivää.
- ”Vuokrasopimus” tarkoittaa vuokrasopimusta, joka on solmittu Vuokralaisen ja Vuokranantajan välillä ja johon sovelletaan näitä yleisiä ehtoja. Mikäli kirjallista Vuokrasopimusta ei
ole solmittu Vuokralaisen ja Vuokranantajan välillä tarkoitetaan Vuokrasopimuksella myös mitä tahansa muuta kirjallista tai suullista sopimusta, sisältäen tarjous/tilaus tai
vahvistus/maksuvaatimus.
Ilmaisulla ”sisältäen” ja muilla vastaavilla ilmaisuilla tarkoitetaan näissä yleisissä ehdoissa ”sisältäen, mutta kuitenkaan rajoittumatta”.
Yksikkömuodossa olevilla sanoilla tarkoitetaan myös monikkoja sekä päinvastoin.
Vuokrasopimusta ja näitä yleisiä ehtoja tulkittaessa mainittujen sisältö on määräävä huolimatta dokumentin otsikoinnista.
Viitatessa Vuokrasopimukseen, sisältää viittaus myös nämä yleiset ehdot.
Mikäli Vuokrasopimuksen ehdot sekä nämä yleiset ehdot ovat joltain osin risririidassa keskenään, noudatetaan ristiriidan osalta Vuokrasopimuksen ehtoja.
Vuokrakausi ja Vuokra
Vuokrakausi alkaa Vuokrasopimuksen mukaisena päivänä ja päättyy Vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana. Mikäli Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu vuokrakauden
päättymisajankohtaa tai mikäli kyseessä on vuokrasuhteen purkamista koskeva tilanne, Vuokrasopimus päättyy jäljempänä kohdissa 13 ja 14 mainitulla tavalla. Vuokrakauden ja
vuokranmaksuvelvoitteen (sekä kohdassa 3.7 mainitun lisämaksuvelvoitteen) ei kuitenkaan missään tapauksessa katsota päättyneen ennen kuin Vuokralainen on palauttanut
Perävaunun kohdassa 14 mainitulla tavalla, ja Vuokranantajalle on asianmukaisesti ilmoitettu Perävaunun palauttamisesta kohdassa 3.6 mainitulla tavalla.
Vuokranantajalla on oikeus korottaa Vuokrasopimuksessa sovittua Vuokraa ennen Vuokrasopimuksen mukaisen vuokrakauden päättymistä, mikäli ulkopuolisten seikkojen
ilmaantumisen johdosta Vuokranantajalle aiheutuneet kustannukset nousevat. Vuokraa korotetaan mainittujen kustannusten nousua vastaavasti.
Vuokrasopimuksen mukaista Vuokraa tulee suorittaa Vuokrasopimuksessa mainitusta noutopäivästä alkaen. Mikäli Vuokralainen haluaa muutosta Vuokrasopimuksessa sovittuun
noutopäivään, Vuokralaisen tulee ilmoittaa asiasta Vuokranantajalle noutopäivänä klo. 12.00 mennessä. Muussa tapauksessa Vuokraa peritään Vuokrasopimuksen mukaisesta
vuokrakauden alkamisesta lähtien, huolimatta todellisesta noutopäivän ajankohdasta.
Vuokrasopimus alkaa kuitenkin viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun Vuokranantaja on ilmoittanut Vuokralaiselle, että Perävaunu on valmis noudettavaksi.
Perävaunua noutaessaan Vuokralaisen tulee ilmoittautua Vuokranantajalle Perävaunun lähtötarkastuksen suorittamista varten ja lähtötarkastuspöytäkirjan allekirjoittamista vasten.
Mikäli Vuokralainen ei ole allekirjoittanut pöytäkirjaa Perävaunua noudettaessa, Vuokralainen sitoutuu hyväksymään vastaanottopöytäkirjan, jonka Vuokranantaja laatii, kun
Perävaunu tarkastetaan palautuksen yhteydessä.
Kun Perävaunu palautetaan Vuokranantajan varikolle tai muuhun ennalta Vuokranantajan kanssa sovittuun paikkaan kohtien 13.2 ja 14.5 mukaisesti, Vuokralainen on velvollinen
ilmoittamaan asiasta Vuokranantajalle joko henkilökohtaisesti tämän toimistossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Vuokrakausi päätty vasta sen jälkeen Vuokranantajalle on ilmoitettu
Perävaunun palauttamisesta.
Mikäli Vuokralainen ei palauta Perävaunua sovittuna päivänä pitkäaikaisen Vuokrasopimuksen (12kk tai enemmän) erääntyessä kohdan 3.1 mukaisesti tai välittömästi
Vuokranantajan purettua Vuokrasopimuksen kohtien 13 ja 14 mukaisesti, vuokrakausi jatkuu toistaiseksi entisin ehdoin, kunnes Perävaunu on jälleen Vuokranantajan hallinnassa.
Lisäksi Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kohdassa 3.1 mainitun vuokrakauden päättymisen jälkeiseltä ajalta lisämaksua 50 euroa (+ ALV) kutakin Vuokrapäivää kohden
Vuokrasopimuksessa sovitun vuokran lisäksi. Tämä ehto ja Vuokralaisen suorittama 50 euron (+ALV) lisämaksu per Vuokrapäivä ei poista Vuokranantajan oikeutta pitää Vuokralaista
vastuussa viivästyksestä aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat siitä, että Vuokralainen ei ole palauttanut Perävaunua sovittuna ajankohtana tai välittömästi
purkamisen jälkeen, ellei Vuokralainen voi yksiselitteisesti osoittaa, että sovittu vuokrakausi tai purkamisen johdosta päättynyt vuokrakausi ylitettiin hänestä riippumattomista syistä.
Alkuperäisen vuokrakauden jälkeisenä aikana, Vuokralaisella on oikeus irtisanoa Vuokrasopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.
Vuokranantajalla on kyseisenä aikana oikeus irtisanoa Vuokrasopimus päättymään
kolmen (3) päivän irtisanomisajalla.
Toimitus
Vuokralainen vastaa siitä, että Vuokralaisen valtuuttama henkilö, joka noutaa ja palauttaa Perävaunun on yksinomaisesti ja peruuttamattomasti valtuutettu erillisellä sopimuksella
noutamaan ja palauttamaan Perävaunu Vuokralaisen puolesta ja lukuun. Vuokralainen vastaa kaikista valtuutetun suorittamista toimenpiteistä tai laiminlyönneistä Vuokrasopimuksen
mukaisesti. Vuokralaisen antaman valtuutuksen tulee sisältää oikeus suorittaa kaikki vuokraamisen kannalta tarvittavat toimenpiteet, kuten Perävaunun vastaanottaminen,
Perävaunun kunnon tarkastaminen sekä muut vastaavat toimenpiteet. Lisäksi Vuokralainen tai tämän valtuuttama henkilö on velvollinen huolellisesti tarkastamaan Perävaunun
kunnon noutohetkellä varmistaakseen, että Perävaunu on hyvässä kunnossa ja toimivana. Vuokralainen on velvollinen ilmottamaan mahdollisista Perävaunulle aiheutuneista
vahingoista ja/tai siinä havaituista vioista Vuokranantajalle Perävaunun palautuksen yhteydessä. Mikäli Vuokralainen tai tämän valtuuttama henkilö laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa
Perävaunulle aiheutuneista vahingoista tai siinä havaituista vioista Vuokranantajalle palautuksen yhteydessä, tälläisen vahingon tai vian katsotaan automaattisesti olevan
Vuokralaisen aiheuttama (sisältäen Vuokralaisen lukuun toiminut henkilö) tai sen katsotaan tapahtuneen aikana, jolloin Vuokralainen on ollut vastuussa Perävaunusta.
Käyttö
Vuokralainen vastaa siitä, että Perävaunua käytetään ammattimaisella tavalla, suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja Vuokrasopimuksen mukaisesti. Perävaunua tulee käyttää
ainoastaan sellaisella tavalla ja sellaiseen käyttötarkoitukseen johon se on suunniteltu, sisältäen, että Perävaunua ei saa lastata yli sen enimmäiskantavuuden, kuorman tulee olla
tasaisesti jakautunut eikä Vuokralainen saa lastata sellaista kuormaa, joka voisi vahingoittaa Perävaunua tai jonka seurauksena Perävaunu ei enää soveltuisi muiden tavaroiden
kuljettamiseen.
Perävaunu on joko Vuokranantajan tai kolmannen tahon omaisuutta kohdassa 18 esitetyllä tavalla. Näin ollen, Vuokralaisella ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa Perävaunua toiselle,
eikä Vuokralaisella ole ilman Vuokranantajan etukäteistä kirjallista suostumusta alivuokrata tai lainata Perävaunua tai antaa Perävaunua muiden kuin palveluksessaan olevien
henkilöiden käyttöön.
Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman Vuokranantajan etukäteistä kirjallista lupaa tehdä mitään muutoksia Perävaunuun eikä irrottaa siitä mitään sen osia tai varusteita.
Vuokralainen on vastuussa Perävaunusta huolimatta siitä, onko Perävaunu kiinnitetty ajoneuvoon vai ei.
Vuokralainen ei saa kuljettaa Vaarallisia Aineita tai syövyttäviä aineita, lukuun ottamatta aiemmin kohdassa 2.1 määriteltyjä Sallittuja Syövyttäviä Aineita.
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että Perävaunun vetämiseen käytetyllä ajoneuvolla on voimassa oleva Vihreä Kortti ja että Perävaunua käytetään vain Vihreä Kortti
–järjestelmään kuuluvissa maissa. Vuokranantajalla on oikeus jäljittää vuokrattu Perävaunu käyttämällä siihen asennettua GPS –paikanninta tai vastaavaa digitaalista ratkaisua
varmistaakseen, että Vuokralainen noudattaa tässä kohdassa 5.6 mainttua.
Huolto/Tarkastukset
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokrakautena siitä, että Perävaunu pidetään hyvässä ja asianmukaisessa toimintakunnossa. Lisäksi Vuokralaisen tulee noudattaa kaikkia
lakeihin, määräyksiin ja säännöksiin liittyviä vaatimuksia koskien Perävaunun kuntoa ja liikenneturvallisuutta. Mikäli Perävaunun osia tai varusteita täytyy vaihtaa, Vuokralaisen tulee
vaihtaa ne ainoastaan alkuperäisiin varaosiin. Mikäli Vuokralainen vaihtaa osia tai varusteita muihin kuin alkuperäisiin varaosiin, Vuokralaisen tulee saada tällaiseen Vuokranantajan
etukäteinen kirjallinen suostumus.
Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa, korjata tai vaihtaa Perävaunu milloin tahansa Vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Vuokralainen on velvollinen kohtuudella huolehtimaan
siitä, että Vuokranantajalla on mahdollisuus suorittaa tällaiset toimenpiteet Vuokrasopimuksessa mainitussa Vuokralaisen ilmoittamassa osoitteessa tai muussa erikseen sovitussa
paikassa. Vuokralaisen tulee myös antaa Vuokranantajalle mahdollisuus suorittaa ajoissa viranomaismääräysten mukaiset katsastukset ja tarkastukset.
Vuokranantaja suorittaa Perävaunun määräaikaishuollot, mutta Vuokralaisen tulee noudattaa Vuokranantajan huoltoa ja tarkastuksia varten määrittämiä päivämääriä ja kellonaikoja.
Mikäli Vuokralainen ei noudata määritettyjä päivämääriä ja kellonaikoja tarkastuksille, täysi vastuu Perävaunusta ja sen huoltovelvollisuudesta kustannuksineen siirtyy Vuokralaiselle.
Huollot ja tarkastukset tapahtuvat Vuokranantajan omalla korjaamolla, mikäli Vuokranantajan kanssa ei ole kirjallisesti toisin sovittu.
Korjaukset/Renkaat
Vuokralaisen tulee aina pyytää Vuokranantajan lupa ennen Perävaunun vikojen tai vaurioiden korjaamista.
Mikäli Vuokralainen osoittaa, että Perävaunun osat ovat kuluneita tai rikkinäisiä tavanomaisen kulumisen seurauksena, tai että Perävaunussa on ollut piileviä vikoja
Vuokrasopimuksen solmimisajankohtana, joita ei ollut eikä olisi pitänyt olla kohtuudella mahdollista havaita Vuokralaisen suorittaman lähtötarkastuksen yhteydessä kohdan 4.1
mukaisesti, Vuokranantaja vastaa välittömistä korjauskustannuksista tältä osin. Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa sellaisten korjaustöiden kustannuksista, jotka on suoritettu ilman
Vuokranantajan etukäteen antamaa hyväksyntää. Vuokranantajalta saatu hyväksyntä tiettyjen korjausten suorittamiseksi ei itsessään tarkoita, että Vuokranantajana sitoutuu
olemaan vastuussa näihin korjauksiin liittyvistä kustannuksista. Vuokralainen on velvollinen maksamaan Perävaunusta Vuokraa myös korjausajalta, mutta Vuokraa ei peritä, mikäli
tällaiset korjaustoimenpiteet tulevat Vuokranantajan maksettavaksi tämän kohdan 7.2 mukaisesti. Tässä kohdassa 7.2 esitettyjä määräyksiä Vuokrasta vapautumisesta ei kuitenkaan
sovelleta, mikäli Vuokranantaja on antanut korjaustöiden ajaksi Vuokralaisen käyttöön korvaavan Perävaunun.
Se, että Vuokranantaja on velvollinen korjaamaan Perävaunun viat ja vahingot sekä huolehtimaan korjaamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista edellä olevan kohdan 7.2
mukaisesti ei kuitenkaan tarkoita, että Vuokralaisella olisi oikeus purkaa Vuokrasopimus, kts. myös 13.2 ja 14.5.
Vuokralaista veloitetaan tavanomaisen kulumisen ylittävästä renkaiden ja jarrupintojen kulumisesta. Mikäli renkaat joudutaan vaihtamaan minkä tahansa muun syyn kuin tavallisen
kulumisen vuoksi, esim. puhkeamisen, kylkiviiltojen, pulttien, naulojen sekä jarruläikkien jne. vuoksi, Vuokralainen on velvollinen maksamaan huoltokulut sekä uusien renkaiden
hinnan per vahingoittunut millimetri. Kustannus lasketaan kulutuspinnan jäljellä olevan millimetrimäärän
mukaan, alkaen uudesta renkaasta 2 millimetriin asti. Samaa perustetta sovelletaan uusien ja käytettyjen renkaiden korvaamiseen, mikäli renkaat ovat täysin vaurioituneet
vuokrakautena.
Vahingot/Viat/Katoaminen

8.1 Lukuun ottamatta kohdassa 7.2 mainittua, Vuokralainen maksaa Perävaunun korjaamisen kustannukset, samoin kuin kadonneet osat tai varusteet, mitkä joudutaan vaihtamaan.
8.2 Mikäli Perävaunu katoaa, vaurioituu pahoin, varastetaan, ulosmitataan tai takavarikoidaan, Vuokralainen on velvollinen maksamaan Perävaunusta Vuokraa siihen saakka, kunnes
Perävaunun käypää arvoa vastaava summa, laskettuna siitä ajankohdasta jolloin tapaus on sattunut, on maksettu Vuokranantajalle. Vuokralaisen tulee kuitenkin maksaa Vuokraa
aina vähintään 30 päivän ajan siitä alkaen, kun tapaus on sattunut. Mikäli Perävaunu löydetään tai luovutetaan takaisin Vuokranantajan hallintaan, Vuokralaisen tulee maksaa
Vuokraa siihen saakka, kunnes Perävaunu on palautettu Vuokranantajalle kohdissa 3 ja 14 mainitulla tavalla.
8.3 Vuokralainen sitoutuu korvaamaan Vuokranantajalle kaikki vahingot tai tappiot, joita Vuokranantajalle aiheutuu Perävaunun täydellisestä tai osittaisesta menettämisestä tai sen
vaurioitumisesta. Vuokralaisen korvausvastuuta vahinkoon tai menetykseen sovelletaan riippumatta siitä, mikä on tapahtuman alkuperäinen syy. Edellä sanottua ei kuitenkaan
sovelleta, mikäli Vuokralainen kykenee yksiselitteisesti osoittamaan, että tapahtuma, vahinko tai katoaminen on aiheutunut Vuokranantajasta johtuvasta syystä tai Vuokranantajan
tuottamuksesta.
8.4 Mikäli jokin kohdassa 8.2 luetelluista tapahtumista toteutuu, Vuokranantajan tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan Vuokralaiselle korvaava Perävaunu noudattaen samoja ehtoja
kuin kokonaan tuhoutuneen, varastetun jne. kohdalla.
9.0 Lainsäädännön muutoksista johtuvat kustannusmuutokset
9.1 Mikäli Vuokranantajalle aiheutuu lainsäädännön muutoksista johtuen lisäkustannuksia Perävaunuun liittyen, Vuokralainen on velvollinen hyvittämään tällaiset lisäkustannukset euro
eurosta –periaatteen mukaisesti. Näin ollen, Vuokraa korotetaan mainittujen lisäkustannusten määrää vastaavalla tavalla.
10.0 Verot ja maksut ym.
10.1 Vuokralaisen tulee maksaa kaikki verot, maksut, sakot, tullimaksut ja muut maksut, jotka perustuvat Perävaunun käyttämiseen tai säilyttämiseen. Mikäli jokin näistä maksuista
veloitetaan Vuokranantajalta, Vuokranantajalla on oikeus välittömästi laskuttaa tällaiset maksut sekä niihin liittyvät laskutuskulut Vuokralaiselta.
11.0 Vakuutus
11.1 Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan vakuuttamaan Perävaunun ja pitämään Perävaunun vakuutettuna hyvämaineisessa vakuutuslaitoksessa varkauden, katoamisen tai
vahingoittumisen varalta, sisältäen sodan riskin. Vakuutussumman tulee vastata Perävaunun käypää arvoa ja sen tulee sisältää vastuuvakuutus (ns. Kasko-vakuutus). Vakuutuksen
tulee vastata toimialalla tavanomaiseksi katsottavia ehtoja.
11.2 Vuokralaisen tulee maksaa vakuutusmaksut ajallaan. Lisäksi Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että Vuokranantaja nimetään vakuutuskirjassa edunsaajaksi.
11.3 Vuokralainen on velvollinen esittämään Vuokranantajalle Perävaunun vakuutuskirjan ja vakuutusmaksujen maksukuitit, Vuokranantajan niin pyytäessä.
12.0 Vahinkosuoja
12.1 Jos Vuokralainen ei täytä kohdan 11 mukaista Perävaunun vakuuttamisvelvoitettaan, Vuokranantajalla on oikeus ottaa vahinkosuojaus Vuokralaisen puolesta ja tämän
kustannuksella. Vuokralainen voi päättää olla vakuuttamatta Perävaunua kohdan 11 mukaisesti. Tällöin Vuokralaisen on otettava vahinkosuojaus Vuokranantajan kautta, jotta
Perävaunu on asianmukaisesti jatkuvasti vakuutettuna Vuokralaisen vakuuttamisvelvoitteen mukaisesti.
12.2 Vuokranantaja tarjoaa vahinkosuojausta seuraavilla ehdoilla:
a) Vahinkosuojaus pitää Vuokralaisen korvausvelvollisena tietyistä Perävaunun vahingoista tai menetyksistä, joista Vuokralainen on Vuokrasopimuksen mukaan vastuussa.
b) Vahinkosuojaus korvaa osittain tai kokonaisuudessaan jokaisen Perävaunun vahinkotapahtuman, kun vahingon on aiheuttanut: varkaus, tulipalo, vahinko merikuljetuksessa tai
ulkoinen vahinko. Vahinkosuojaus korvaa Perävaunun vahingot ainoastaan siihen määrään, jota muu soveltuva ja voimassa oleva vakuutus ei korvaa.
c) Vahinkosuojauksen mukainen vakuutus ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet:
- siitä, että tavaroita ei ole lastattu ja kiinnitetty lain vaatimalla tavalla tai siten kuin valmistaja, tavarantoimittaja tai operaattori jne. on ohjeistanut
- rengasvahingosta tai –varkaudesta
- kuorman lastauksen tai purun aikana
- Perävaunun virheellisestä käsittelystä
- laiminlyödystä huollosta, joka Vuokralaisen olisi pitänyt Vuokrasopimuksen mukaan suorittaa
- Perävaunussa olleesta kuormasta
- väkivivun kammelle tai kammesta, laidoille tai laidoista, kattoputkille tai -putkista, kiinnitysremmeille tai -remmeistä, rengasnaruille tai -naruista taikka vararenkaille tai –renkaista
- kun Perävaunu on kiinnitetty nivellettyyn rekkaan, jolla on voimassa oleva vakuutus
- kun Perävaunu on parkkeerattu yli 7 päiväksi mihin tahansa muuhun, kuin Vuokralaisen tai Vuokranantajan osoitteeseen.
d) Korvaus vahinkosuojausta:
korvauksen saaminen vahinkosuojasta edellyttää Vuokralaiselta seuraavaa:
- Vuokralainen ilmoittaa asiasta Vuokranantajan toimistoon 24 tunnin kuluessa siitä, kun Vuokralainen on havainnut vahingon tai varkauden taikka Vuokralainen on muuten saanut
tiedon siitä.
- Vuokralainen täyttää vahinkoilmoituslomakkeen ja tekee rikosilmoituksen ja lähettää nämä Vuokranantajalle 5 työpäivän kuluessa siitä, kun Vuokralaisen on tullut tietoiseksi
vahingosta/menetyksestä.
- Vuokralainen on velvollinen toimittamaan kaikki vahinkojen/kustannusten sopimiseksi tarvittavat asiakirjat niin pian kuin mahdollista.
e) Rahdin vahingot:
Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään rahdin vahingoista (sikäli kun tätä ei ole sisällytetty vahinkosuojaa koskevaan sopmukseen) tai Perävaunun tai sen osien hajoamisesta
eikä mistään kylmä-/lämpölaitteen tai sen osien vahingosta tai hajoamisesta tai näistä johtuvista vahingoista.
f) Omavastuu:
Jos vahinko tai menetys korvataan vahinkosuojasta, Vuokranantaja laskuttaa Vuokralaista omavastuusta. Jos Vuokralainen ja Vuokranantaja eivät ole muusta sopineet, seuraavat
euromääräiset omavastuumäärät soveltuvat kuhunkin vahinko- tai menetystapahtumaan:
- Perävaunun varkaus
5.000:- Tulipalo, räjähdys, korkeusvaurio tai täysi tuhoutuminen
3.000:- Muu vahinko, per vahinkotapahtuma
1.000:- Muu vahinko, kylmälaitteella varustettu Perävaunu, per vahinkotapahtuma
2.000:- liikennevahinko, per vahinkotapahtuma
1.000:g) Vuokranantajan vakuutusyhtiöllä on vahinkosuojausta koskevan sopimuksen mukaisesti täysi takautumisoikeus.
h) Vahinkosuoja on voimassa ja pätevä ainoastaan, kun vakuutettua Perävaunua käytetään Vihreä Kortti –järjestelmään kuuluvissa maissa.
i) Vuokranantaja voi milloin tahansa vuokrakauden aikana muuttaa vahinkosuojauksen ehtoja ilmoittamalla muutoksesta kuukautta etukäteen, jos muutos johtuu vakuutusyhtiön
tekemistä muutoksista ehtoihinsa.
12.3 Jos Vuokralainen ja Vuokranantaja ovat sopineet, että vahinkosuojaus ei kata kaskovakuutusta, edellä mainitut ehdot soveltuvat kuitenkin poikkeuksella, ettei vahinkosuojaus kata
mitään Perävaunulle vuokrakauden aikana aiheutuneita vahinkoja.
12.4 Jos vahinkosuojausta koskeva sopimus on Vuokranantajan vakuutusyhtiön allekirjoittama, Vuokranantaja vastaa tarvittavasta yhteydenpidosta/tapauksen hoitamisesta
vakuutusyhtiön kanssa. Vuokralainen on kuitenkin velvollinen pyydettäessä toimittamaan tarvittavat tiedot Vuokranantajalle ja/tai Vuokranantajan vakuutusyhtiölle.
12.5 Vuokrasopimuksen mukaista Vuokraa maksetaan Vuokranantajalle myös, kun vahinkoilmoitus on tehty siihen saakka, kunnes vakuutusasia on loppuun käsitelty ja korvaus
maksettu Vuokranantajalle. Kuitenkin Vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuus tällaisissa tilanteissa jatkuu enintään 30 päivän ajan siitä, kun vahinkoilmoitus on tehty.
12.6 Jos Vuokranantajan kulut kuuden kuukauden ajanjaksolta ylittävät 75 % saman ajanjakson vakuutusmaksuista, on Vuokranantajalla oikeus ehdottaa Vuokralaiselle korotusta
vakuutusmaksuihin tekemällä ehdotus kuukautta ennen ehdotetun korotuksen voimaantuloa. Ehdotettu korotus tulee voimaan, jos Vuokralainen ei vastusta korotusta kirjallisesti
mainitun kuukauden ajanjakson kuluessa. Jos Vuokralainen vastustaa korotusta, on Vuokranantajalla oikeus irtisanoa vahinkosuojaus noudattaen yhden kuukauden
irtisanomisaikaa. Vakuutusmaksun korotus tai vahinkosuojauksen irtisanominen eivät vaikuta sopimuksen muihin ehtoihin.
13.0 Vuokrasopimuksen purkaminen
13.1 Vuokranantajalla on oikeus sopimuksen purkamiseen välittömin vaikutuksin, jos Vuokralainen:
- Laiminlyö minkä tahansa Vuokrasopimuksen tai vahinkosuojauksen taikka Vuokralaisen ja Vuokranantajan välisen muun vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen perusteella
erääntyneen maksun maksamisen.
- Laiminlyö jonkin Vuokrasopimuksen, vahinkosuojauksen tai minkä tahansa muun Vuokralaisen ja Vuokranantajan välisen vuokrasopimuksen määräyksen noudattamisen.
- Rajoittaa tai millään tavoin vaarantaa Vuokranantajan Vuokrasopimukseen, vahinkosuojaukseen tai mihin tahansa muuhun Vuokralaisen ja Vuokranantajan väliseen
sopimukseen perustuvia oikeuksia tai intressejä.
- Esittää akordia velkojilleen tai Vuokralaista koskeva konkurssi- tai yrityssaneerausmenettely aloitetaan, ja konkurssipesä tai selvittäjä ei Vuokranantajan pyynnöstä 5 päivän
kuluessa ilmoita ja hyväksy Vuokrasopimusta sitovaksi. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi 5 päivän kuluessa edellä sanotusta pyynnöstä, jos sanottua ilmoitusta /
hyväksymistä ei ole saatu. Jos konkurssipesä tai selvittäjä ilmoittaa Vuokrasopimuksen sitovaksi, ilmoituksen tulee sisältää nämä yleiset ehdot sekä vahinkosuoja (jos tällainen on
sovittu). Jos konkurssipesä tai Vuokralainen konkurssi- tai saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen käyttää Perävaunua, Vuokrasopimus katsotaan ilmoitetuksi yllä mainitulla
tavalla sitovaksi.
13.2 Kun Vuokrasopimus on yllä kohdassa 13.1 kuvatulla tavalla purettu, Vuokralainen palauttaa Perävaunun välittömästi Vuokranantajan osoitteeseen tai muuhun sovittuun tai
Vuokranantajan osoittamaan paikkaan. Tällaisessa tapauksessa Vuokranantaja on oikeutettu Perävaunun haltuunottoon Vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen on velvollinen
korvaamaan Vuokranantajalle kaikki kulut, jotka aiheutuvat Perävaunun haltuunotosta ja säilyttämisestä. Lisäksi kohdan 15 mukainen vahingonkorvaus voi tulla kyseeseen
soveltuvin osin.
13.3 Vuokralainen ei voi irtisanoa tai purkaa Vuokrasopimusta.
14.0 Perävaunun palauttaminen
14.1 Perävaunu tulee palauttaa samassa kunnossa, jossa se oli, kun Perävaunu luovutettiin Vuokralaiselle kohdan 4 mukaisesti, pois lukien tavanomainen kuluminen. Perävaunun
pesettämisestä aiheutuvat kulut voidaan laskuttaa Vuokralaiselta, jos Perävaunua ei palauteta välittömästi uudelleen vuokrauskelpoisessa kunnossa. Jos Perävaunussa on
puutteita palautettaessa, osia tai varusteita on vahingoittunut tai puuttuu (mukaan lukien Perävaunun asiakirjat), vuokranmaksuvelvollisuus lakkaa vasta kun Perävaunu on korjattu
ja/tai puuttuvat asiat on palautettu tai korvattu toisilla. Vuokralainen maksaa korjauksen, tarvittavat osat ja varusteet, pois lukien Vuokranantajan vastuulla olevat kulut edellä
kohdassa 7 esitetysti.
14.2 Kun Perävaunu palautetaan Vuokranantajan varikolle, Vuokralainen tai Vuokralaisen puolesta ja lukuun Perävaunun palauttava henkilö on velvollinen laatimaan
tarkastuspöytäkirjan.Perävaunun kunnosta. Vuokralainen vastaa yksinomaisesti ja Vuokralainen vakuuttaa, että Vuokralaisen puolesta/lukuun toimiva henkilö Perävaunua
palautettaessa on nimenomaisesti ja peruuttamattomasti valtuutettu palauttamaan Perävaunun erilliseen sopimukseen perustuen, ja Vuokralainen vastaa kaikista tällaisen
Vuokralaisen puolesta/lukuun toimivan henkilö toimista ja laiminlyönneistä. Näin ollen Vuokralaisen puolesta/lukuun toimivan
henkilön laatima ja allekirjoittama tarkastuspöytäkirja sitoo Vuokralainen kuin jos pöytäkirja olisi Vuokralaisen itsensä laatima ja allekirjoittama.
14.3 Mikäli Perävaunua ei palauteta normaalien työaikojen puitteissa, on Perävaunu Vuokralaisen vastuulla siihen saakka, kunnes Vuokranantajalla on tosiasiallisesti vastaanottanut
Perävaunun. Perävaunua ei katsota palautetun ennen kuin Vuokranantaja on allekirjoittanut palautustarkastuspöytäkirjan.
14.4 Vuokralaisella ei ole oikeutta päättää sopimusta ennenaikaisesti ja palauttaa Perävaunua.
14.5 Ellei Vuokranantaja ilmoita muuta palautuspaikkaa, Perävaunu tulee palauttaa samalle varikolle, josta se noudettiin tai vaihtoehtoisesti Vuokranantajan varikolle, jos se ei ole
identtinen noutovarikon kanssa. Jos palautus tapahtuu muualle kuin sovitulle varikolle, Vuokranantajalla on oikeus vaatia korvausta kuljetuskustannuksista, jotka aiheutuvat
Perävaunun kuljettamisesta palautuspaikasta varikolle, josta Perävaunu alun perin noudettiin tai jonne se piti palauttaa.

14.6 Jos Perävaunua ei palauteta Vuokranantajalle ennen Vuokrasopimuksessa määrättyä vuokrakauden eräpäivää (lyhytaikainen vuokrasopimus, alle 12 kuukautta), tai sen jatkoajalla,
Vuokranantajalla on oikeus saada Perävaunun hallinta takaisin ilman viivytystä, samanaikaisesti kun vuokrakausi jatkuu, kunnes Perävaunu on jälleen Vuokranantajan valvonnassa
ja hallinnassa. Sopimuksen erääntymispäivän ylittävältä ajalta päivittäiseen standardimaksuun lisätään kuitenkin 50 euron (+ALV) suuruinen lisämaksu. Tämä ehto ei poista
Vuokranantajan oikeutta pitää Vuokralaista vastuussa viivästyksestä aiheutuneista jälkivahingoista tai kustannuksista, jollei Vuokralainen voi yksiselitteisesti osoittaa, että sovittu
vuokrakausi ylitettiin hänestä riippumattomista syistä.
15.0 Vahingonkorvaus
15.1 Vuokralainen on korvausvelvollinen Vuokranantajaa kohtaan kaikista kolmansien tahojen Vuokranantajaa vastaan esittämistä vaateista, jotka liittyvät Perävaunun käyttöön laajassa
merkityksessä siitä ajankohdasta alkaen, kun Perävaunu lähti Vuokranantajan alueelta ja sopimus alkoi, siihen saakka, kunnes se on palautettu Vuokranantajalle kohdan 14 ehtojen
mukaisesti.
15.2 Vuokralainen korvaa kaikki kulut, jotka Vuokranantajalle on aiheutunut siitä, että se on puolustanut sen Vuokrasopimuksen, vahinkosuojauksen tai minkä tahansa muun
Vuokralaisen ja Vuokranantajan tai Vuokranantajan konserniyhtiön välisen vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen mukaisia oikeuksia tai käyttänyt näiden mukaisia
oikeussuojakeinoja.
16.0 Poikkeukset ja vastuunrajoitus
16.1 Ellei Vuokrasopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita, Vuokranantaja ei ole missään vastuussa:
- Perävaunun näkyvien tai piilevien virheiden aiheuttamista vahingoista virheiden aiheutumistavasta riippumatta, mukaan lukien lastin vahingoittuminen tai menettäminen,
jotka virheet olivat tai olivat olleet Perävaunussa tai sen sisällä, pois lukien tapaukset, joissa viat johtuvat Vuokranantajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
- Perävaunun varastamisesta, menettämisestä, vahingoittumisesta, ulosmittaamisesta, takavarikoinnista tai menetetyksi julistamisesta aiheutuvista vahingoista tai tappioista,
mukaan lukien menetetyt tai vahingoittuneet tavarat, jotka olivat tai olivat olleet Perävaunussa tai sen päällä, taikka tarvittavien lupien tai asiakirjojen puuttumisen ja /tai
lupahakemuksen oikea-aikaisen tekemisen laiminlyönnin seurauksista.
16.2 Vuokranantaja ei missään tilanteessa vastaa välillisistä vahingoista.
16.3 Mikäli Vuokranantaja joutuu maksamaan korvauksia tai vahingonkorvauksia, niiden summa ei voi koskaan ylittää Vuokrasopimuksessa tarkoitetun kaluston kulloistakin
vakuutusarvoa.
17.0 Vakuus ja korot
17.1 Vuokranantajalla on oikeus milloin tahansa Vuokrasopimuksen voimassaolon aikana vaatia, että Vuokralainen asettaa hyväksyttävän vakuuden Vuokralaisen Vuokranantajaa
kohtaan olevien velvoitteiden täysimääräisen suorittamisen vakuudeksi.
17.2 Jos Vuokralainen ei maksa Vuokrasopimuksen tai vahinkosuojan mukaista Vuokraa tai mitä tahansa muuta erääntynyttä summaa eräpäivänä, Vuokralaisen katsotaan ilman
erillistä ilmoitusta olevan viivästynyt maksuissaan. Vuokranantajalla on oikeus vaatia Vuokralaiselta 1,5 % viivästyskorkoa (jokaiselta alkavalta kuukaudelta) erääntyneelle
summalle, sekä Vuokralaisen myöhästykseen liittyvät hallinnolliset kulut, eräpäivästä lähtien ja eräpäivä mukaan lukien.
18.0 Vuokranantajan rahoitus
18.1 Vuokralainen on tietoinen siitä, että rahoitusyhtiö on rahoittanut Vuokranantajan kaluston ostoja ja vuokrauksia. Perävaunut on hankittu joko osamaksusopimuksella, jolloin
luotonantajana toimivalla rahoitusyhtiöllä on oikeus ottaa takaisin rahoitussopimuksen kohteena oleva kalusto, tai vuokraamalla Perävaunun omistajalta.
18.2 Jos Vuokranantaja on rahoittanut kaluston osamaksulla, sovelletaan seuraavaa:
a) Vuokralainen hyväksyy sen, että rahoitusyhtiöllä on oikeus täysin ilman korvausvelvollisuutta ja viipymättä ottaa takaisin omistamansa osamaksukaupalla hankittu kalusto
Vuokralaiselta edellyttäen, että rahoitusyhtiö osamaksukaupasta annetussa laissa mainitut takaisinottamista koskevat edellytykset täyttyvät.
18.3 Jos Vuokranantaja on rahoittanut laitteet kaluston leasing-sopimuksella, sovelletaan seuraavaa:
a) Vuokralainen hyväksyy sen, että rahoitusyhtiöllä on oikeus täysin ilman korvausvelvollisuutta ja viipymättä ottaa takaisin vuokrattu kalusto, mikäli Vuokranantaja ei noudata
sopimusvelvoitteitaan rahoitusyhtiötä kohtaan, tai se asetetaan konkurssiin, tai mikäli on muu peruste, joka oikeuttaa rahoitusyhtiön purkamaan sopimuksensa Vuokranantajan
kanssa heti päättyväksi ja ottamaan kaluston takaisin
18.4 Jos Vuokranantaja on viivästynyt maksuissaan rahoitusyhtiölle niin, että kaluston
takaisin ottaminen on mahdollista, Vuokralaisella on oikeus maksaa erääntyneet määrät Vuokranantajan puolesta ja vähentää ne keskinäisen Vuokrasopimuksen mukaisesta
Vuokrasta.
19.0 Siirto
Vuokranantajalla on oikeus siirtää Vuokrasopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, ottaen kuitenkin huomioon pakottava lainsäädäntö.
20.0 Tietosuoja
20.1 Vuokranantaja ja sen konserniyhtiöt voivat käsitellä Vuokralaisen, Vuokralaisen työntekijöiden, agenttien tai muiden Vuokralaisen puolesta toimivien henkilöiden henkilötietoja,
joiden tietojen osalta Vuokranantaja tai sen konserniyhtiö on rekisterinpitäjä. Tietosuojaselosteemme löytyy linkistä https://pnorental.com/privacy
21.0 Muut ehdot
21.1 Vuokralaisen on Vuokranantajan pyynnöstä, ilman rajoituksia, toimitettava Vuokranantajalle kaikki Perävaunuun liittyvä ja kaikkien Perävaunuun asennettujen järjestelmien ja
laitteiden tuottama GPS ja/tai IoT data sekä kaikki muu data, mukaan lukien kolmansien osapuolten ja ulkopuoliset Perävaunuun liittyvät ja asennetut ratkaisut.
21.2 Tähän Vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sama pätee vahinkosuojaan.
21.3 Tästä Vuokrasopimuksesta tai vahinkosuojauksesta tai niiden tulkinnasta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Jos osapuolet eivät ole
sopineet oikeuspaikasta erikseen, erimielisyydet ja riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

