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1.0 Soveltuvuus 
1.1 Ellei Vuokraajan ja Vuokraamon välisessä Vuokrasopimuksessa osittain tai täysin muuta sovita, näitä yleisiä ehtoja ("Yleiset ehdot") 

sovelletaan Vuokrasopimukseen ja ne ovat erottamaton osa Vuokrasopimusta. 
1.2 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan riippumatta siitä, onko vuokrattu perävaunu Vuokraamon vai kolmannen osapuolen omistuksessa. 
1.3 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin Vuokraajan ja Vuokraamon välillä tehtyihin sopimuksiin korvausvelvollisuudesta, kuitenkin soveltuvien 

erityisten yleisten ehtojen alaisina, ks. kohta 11.2.   
 

2.0 Määritelmät ja tulkinta 
2.1 Ellei Vuokrasopimuksessa (ja/tai sopimuksessa korvausvelvollisuudesta, jos sellainen on käytössä) käytetä alla olevista poikkeavia isoilla alkukirjaimilla 

kirjoitettuja määritelmiä, sovelletaan seuraavia määritelmiä: 
- "Sallitut syövyttävät aineet" tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) 

ryhmiin 4 ja 9 lueteltuja aineita (vaarallisten tavaroiden luettelon osa 3). 
- "Vaaralliset aineet" tarkoittaa materiaaleja, jotka on lueteltu vaarallisten aineiden kuljetuskäsikirjassa, jota muutetaan aika ajoin.  
- "Vuokraaja" tarkoittaa Vuokraamon kanssa tehdyn Vuokrasopimuksen mukaista vuokralaista. 
- "Vuokraamo" tarkoittaa PNO:ta vuokralleantajana Vuokraajan kanssa tehdyn Vuokrasopimuksen mukaisesti.  
- "Normaali kunto" tarkoittaa, että Perävaunun on noudatettava voimassa olevia liikenneturvallisuusmääräyksiä ja että se tulee voida palauttaa 

vuokralle ilman, että sille täytyy suorittaa erityisiä korjaustoimenpiteitä. 
- "Vuokrasopimus" tarkoittaa Vuokraajan ja Vuokraamon välillä solmittua perävaunun vuokrausta koskevaa sopimusta, johon sovelletaan näitä 

yleisiä ehtoja, ks. kohta 1. Jos Vuokraajan ja Vuokraamon välillä ei ole tehty muodollista vuokrasopimusta, viittaus "Vuokrasopimukseen" tarkoittaa 
mitä tahansa kirjallista tai suullista sopimusta, mukaan lukien tarjous/tilausvahvistus/asiakirja tms.   

- "Vuokrapäivä" tarkoittaa jokaista alkavaa kalenteripäivää.  
- "Vuokrahinta" tarkoittaa Vuokraajan ja Vuokraamon välisessä Vuokrasopimuksessa sovittua Perävaunun vuokraamisesta perittävää maksua. 
- "Perävaunu" tarkoittaa Vuokraajan ja Vuokraamon välisen Vuokrasopimuksen perusteella vuokrattavia perävaunuja, mukaan lukien osat ja 

lisätarvikkeet sekä sellaiset osat ja lisätarvikkeet, jotka voidaan lisätä tai asentaa myöhemmin. 
 
2.2 Ilmaisut, kuten "mukaan lukien" ja vastaavat ilmaisut, tarkoittavat "mukaan lukien, mutta ei rajoittuen". 
2.3 Yksikkömuodossa olevat sanat sisältävät monikon ja päinvastoin. 
2.4 Vuokrasopimuksen ja näiden Yleisten ehtojen otsikot ovat vain ohjeellisia, eikä niillä ole oikeudellista vaikutusta Sopimuksen ja/tai Yleisten ehtojen 
ymmärtämiseen tai tulkintaan. 
2.5 Viitattaessa Vuokrasopimukseen viitataan myös näihin Yleisiin ehtoihin.  
2.6 Mikäli Vuokrasopimus ja nämä Yleiset ehdot poikkeavat toisistaan, Vuokrasopimus on etusijalla. 

 
3.0 Vuokra-aika ja Vuokrahinta 
3.1 Vuokra-aika alkaa Vuokrasopimuksessa määritellystä päivästä ja vuokra-aika päättyy Vuokrasopimuksessa määriteltynä päättymispäivänä edellyttäen 
kuitenkin, että Vuokraaja on tehnyt irtisanomisen asianmukaisesti (ks. kohta 3.6 alla) ja Vuokraaja on ilmoittanut Vuokraamolle Perävaunun 
palauttamisesta (ks. kohta 3.7 alla). Mikäli Vuokrasopimuksessa ei ole määrätty voimassaolon päättymispäivää tai jos vuokra-ajan aikana on syytä 
irtisanomiseen, päättyy vuokra-aika alla olevien kohtien 13 ja 14 mukaisesti. Edellä mainitusta huolimatta vuokra-ajan ei katsota koskaan päättyneen – ja 
siten Vuokrahinta (sekä mahdollisesti kohdassa 3.7 mainittu lopullinen lisämaksu) on maksettava – ennen kuin Perävaunu on palautettu (ks. kohta 14 alla) 
ja Vuokraamolle on ilmoitettu Perävaunun palauttamisesta (ks. kohta 3.6 alla).    
3.2 Vuokraamolle aiheutuvien kustannusten nousuun johtavien ulkopuolisten olosuhteiden ilmaantuessa Vuokraamolla on ennen vuokra-ajan päättymistä 
oikeus korottaa Vuokrasopimuksen mukaisesti sovittua Vuokrahintaa kasvaneita kustannuksia vastaavalla määrällä. Tämä sisältää lainmuutosten 
aiheuttamat kustannusten nousut.  
3.3 Vuokrahinta peritään ja sen maksaa Vuokraaja Vuokrasopimuksessa mainitusta noutopäivästä alkaen. Mikäli Vuokraaja pyytää muutosta noutopäivään, 
siitä tulee ilmoittaa Vuokraamolle ilmoitettuna noutopäivänä viimeistään klo 12.00, koska muutoin Vuokrahinta peritään todellisesta noutoajasta ja 
päivämäärästä riippumatta.  
3.4 Ellei muuta ole sovittu, Vuokrasopimus alkaa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Vuokraamo on ilmoittanut Vuokraajalle, että 
Perävaunu on valmis noudettavaksi. 
3.5 Perävaunua noudettaessa Vuokraajan tulee ilmoittaa siitä Vuokraamolle, jotta hän voi saada uloskirjautumislomakkeen ja allekirjoittaa sen. Jos 
Vuokraaja ei ole saanut ja allekirjoittanut uloskirjautumislomaketta, Vuokraaja hyväksyy uloskirjautumislomakkeen, jonka Vuokraamo antaa Perävaunua 
palautettaessa.  
3.6 Huolimatta voimassaolon päättymispäivästä Vuokrasopimus jatkuu tämän päivämäärän jälkeen, ellei Vuokraaja ilmoita etukäteen Vuokraamolle 
vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Irtisanominen on tehtävä Vuokrasopimuksessa sovitun irtisanomisajan sisällä. Jos Vuokrasopimuksessa ei ole 
mainittu irtisanomisaikaa, noudatetaan vuokra-ajan tai jatketun vuokra-ajan päättymispäivää edeltävää kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. Jos 
vuokrasopimus jatkuu päättymispäivän jälkeen, tämä tapahtuu D2D-ehdoilla ks. kohta 3.7 ja siihen sovelletaan samaa irtisanomisaikaa kuin alkuperäinen 
vuokra-aika. Epäselvyyksien välttämiseksi Vuokraajalla ei ole missään tapauksessa oikeutta irtisanoa Vuokrasopimusta sen päättymispäivää edeltävänä 
päivänä. 
3.7 Jos Vuokrasopimuksella ei ole päättymispäivää (esim. D2D-sopimukset), Vuokraaja voi irtisanoa Vuokrasopimuksen sillä edellytyksellä, että Vuokraaja 
ilmoittaa irtisanomisesta etukäteen Vuokraamolle. Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus tulee antaa Vuokrasopimuksessa määräryn irtisanomisajan 
puitteissa. Jos Vuokrasopimuksessa ei mainita irtisanomisaikaa, sovelletaan 3 kuukauden irtisanomisaikaa. 
3.8 Kun Perävaunu palautetaan joko Vuokraamon varikolle tai ennalta sovittuun/myöhemmin määrättyyn paikkaan (ks. kohdat 12.2 ja 13.5), Vuokraajan on 
ilmoitettava siitä Vuokraamolle joko käymällä henkilökohtaisesti Vuokraajan toimistossa, puhelimitse tai sähköpostitse. Huolimatta siitä, että Vuokraaja 
irtisanoo Vuokrasopimuksen kohdan 3.6 mukaisesti, vuokra-aika ja Vuokraajan velvollisuus maksaa Vuokrahinta eivät pääty ennen kuin Vuokraaja on 
ilmoittanut Vuokraamolle palautetusta Perävaunusta. Myös alla olevaa kohtaa 3.9 sovelletaan.  
3.9 Jos Vuokraaja on asianmukaisesti irtisanonut Vuokrasopimuksen (ks. kohta 3.6), mutta ei palauta Perävaunua Vuokrasopimuksen voimassaolon 
päättymispäivänä (ks. kohta 3.1) tai välittömästi Vuokraamon tekemän irtisanomisen jälkeen, (ks. kohdat 12 ja 13), Vuokraamolla on oikeus ottaa Perävaunu 
viipymättä hallintaansa. Kun Perävaunu on jälleen Vuokraamon hallinnassa, Vuokrasopimus jatkuu ja Vuokrahintaan lisätään 50 euron (+ alv) lisämaksu 
per päivä. Vuokrahinnan ja päivittäisen 50 euron (+ alv) lisämaksun perimisen jatkaminen ei rajoita Vuokraamon oikeutta saattaa Vuokraaja vastuuseen 
mahdollisista lisävahingoista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Vuokraaja ei ole palauttanut Perävaunua sovitulla tavalla päättymispäivänä tai 
välittömästi Vuokraamon tekemän irtisanomisen jälkeen, ellei Vuokraaja voi yksiselitteisesti osoittaa, että Perävaunua ei palautettu sovittuna 
päättymispäivänä/välittömästi irtisanomisen jälkeen Vuokraajasta riippumattomista syistä. 
3.10 Jos Vuokrasopimusta jatketaan automaattisesti, ks. kohta 3.6, Vuokrahintaa korotetaan 15 %, ellei Vuokraamon kanssa toisin sovita. Tämä koskee 
myös myöhemmin jatkettavaa sopimusta siten, että Vuokrahintaa korotetaan joka kerta, kun sopimusta jatketaan, ellei Vuokraamon kanssa toisin sovita. 

 
4.0 Toimitus 
4.1 On täysin Vuokraajan vastuulla huolehtia – ja Vuokraaja takaa – että henkilö, joka toimii Vuokraajan puolesta Perävaunua noudettaessa ja 
palautettaessa, on nimenomaisesti ja peruuttamattomasti valtuutettu Vuokraajan kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella noutamaan ja palauttamaan 
Perävaunu. Vuokraaja on laillisesti sidottu kaikkiin sen puolesta toimivan henkilön Vuokrasopimukseen liittyviin toimiin tai laiminlyönteihin. Kun Vuokraaja 
valtuuttaa henkilön toimimaan puolestaan, valtuutuksen tulee olla nimenomainen ja peruuttamaton, ja sen tulee sisältää muun muassa lailliset valtuudet 
suorittaa kaikki asiaankuuluvat tarpeelliset tehtävät, kuten Perävaunun vastaanottaminen, perävaunun kunnon tarkistaminen ja muut asiaankuuluvat 
tehtävät. Lisäksi Vuokraaja tai Vuokraajan puolesta toimiva henkilö on vastuussa Perävaunun asianmukaisesta tarkastuksesta varmistaakseen, että 
Perävaunu vastaanotetaan hyvässä toimintakunnossa. Perävaunun mahdollisista vaurioista ja/tai vioista on ilmoitettava Vuokraamolle Perävaunun 
noutopäivänä. Jos Vuokraaja tai Vuokraajan puolesta toimiva henkilö ei ilmoita niistä Vuokraamolle, katsotaan Perävaunulle aiheutuneen vaurion tai vian 
johtuneen Vuokraajasta (mukaan lukien Vuokraajan puolesta toimiva henkilö) tai syntyneen ajanjaksolla, jonka aikana Vuokraaja on vastuussa 
Perävaunusta.  

 
5.0 Käyttö  
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5.1 Yksin Vuokraaja on vastuussa sen varmistamisesta, että Perävaunua käytetään ammattimaisesti ja Vuokrasopimuksessa sovittuun 
käyttötarkoitukseen. Perävaunua saa käyttää vain sellaisella tavalla ja sellaiseen tarkoitukseen, johon Perävaunu on kohtuudella 
suunniteltu, mukaan lukien se, että Perävaunua ei saa kuormata yli sen enimmäiskuormituskyvyn, että kuorman tulee jakautua tasaisesti ja että 
Vuokraaja ei kuormaa sellaista lastia, joka voi vaurioittaa Perävaunua tai tehdä siitä sopimattoman tavaran kuljettamiseen. 
5.2 Perävaunu on joko Vuokraamon tai kolmannen osapuolen omaisuutta (ks. kohta 18), joten Vuokraajalla ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa 
Perävaunua. Vuokraajalla ei myöskään ole oikeutta ilman Vuokraamon nimenomaista etukäteen antamaa kirjallista suostumusta alivuokrata tai 
edelleenlainata Perävaunua tai antaa sitä sellaisten kolmansien osapuolien käyttöön, jotka eivät ole Vuokraajan palveluksessa tai valtuuttamia.  
5.3 Vuokraaja ei saa tehdä mitään muutoksia Perävaunuun tai irrottaa siitä mitään osia tai varusteita ilman Vuokraamon nimenomaista etukäteen 
antamaa kirjallista suostumusta. 
5.4 Vuokraaja on vastuussa Perävaunusta riippumatta siitä, onko perävaunu kytketty vetoautoon vai ei. 
5.5 Vuokraaja ei saa kuljettaa Vaarallisia aineita tai muita syövyttäviä aineita kuin Sallittuja syövyttäviä aineita. 
5.6 Vuokraaja varmistaa, että Perävaunua vetävällä vetoautolla on voimassa oleva vihreä kortti eli Green Card. Vuokraaja on myös vastuussa siitä, että 
Perävaunua saa käyttää vain vihreä kortti -järjestelmään osallistuvissa maissa. Vuokraamolla on oikeus seurata ja jäljittää Perävaunua asennetun GPS-
yksikön tai vastaavan digitaalisen ratkaisun avulla varmistaakseen, että Vuokraaja noudattaa tämän kohdan 5.6 mukaisia velvoitteitaan. 
5.7 Kohdasta 5.6 huolimatta Vuokraaja ei saa käyttää perävaunua alueilla, joilla on käynnissä sota, sodan kaltainen tapahtuma, puolueettomuuden 
loukkaus, sisällissota, kapina, muun tyyppinen kansalaislevottomuus, toimenpiteitä edellä mainittujen tapahtumien estämiseksi, ydinonnettomuus tai 
muu epänormaali ydintoiminta, luonnonhäiriö, luonnonkatastrofi tai vastaava tapahtuma tai on olemassa edellä mainitun tapahtuman vaara. 

 
6.0 Huolto/Tarkastukset  
6.1 Vuokraajan on aina varmistettava, että Perävaunu on hyvässä toimintakunnossa. Lisäksi Vuokraajan tulee noudattaa Perävaunun kuntoa ja 
liikenneturvallisuutta koskevia lakeja, määräyksiä ja säännöksiä. Mikäli Perävaunun osia tai varusteita on vaihdettava, Vuokraajan tulee vaihtaa ne vain 
alkuperäisiin osiin. Vaihtaminen muihin varaosiin tai laitteisiin voidaan tehdä vain nimenomaisella Vuokraamon etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.  
6.2 Vuokraamolla on tarvittaessa oikeus suorittaa Perävaunun tarkastuksia ja korjauksia tai vaihtaa Perävaunu milloin tahansa vuokra-ajan aikana. 
Vuokraaja on velvollinen antamaan Perävaunun kohtuudella Vuokraamon saataville Vuokraajan Vuokrasopimuksessa ilmoittamassa osoitteessa tai 
muussa osoitteessa, jos myöhemmin niin sovitaan. Vuokraajan on myös annettava Vuokraamolle pääsy Perävaunuun kohtuullisen ajan sisällä, jotta 
Vuokraamo voi suorittaa Perävaunun tarkastukset, jotka ovat viranomaisen vaatimusten mukaan tarpeellisia.  
6.3 Perävaunun määräaikaishuolto on suoritettava Vuokraamon toimesta, mutta Vuokraaja on velvollinen noudattamaan Vuokraamon huoltoa ja 
tarkastuksia varten määräämiä päivämääriä ja kellonaikoja. Jos Vuokraaja ei noudata näitä tarkkoja huollon päivämääriä ja kellonaikoja, koko vastuu 
Perävaunusta ja sen kunnossapidosta siirtyy välittömästi Vuokraajalle, mukaan lukien kunnossapitoon liittyvät kustannukset.  
 

 
7.0 Korjaukset/Renkaat  
7.1 Vuokraajan tulee aina kysyä Vuokraamolta lupa ennen Perävaunun korjausten suorittamista ja vikojen tai vaurioiden korjaamista.  
7.2 Jos Vuokraaja pystyy osoittamaan, että Perävaunun osat ovat kuluneet tai rikkoutuneet normaalin kulumisen vuoksi tai että Perävaunussa oli 
Vuokrasopimuksen tekohetkellä piileviä vikoja, joita Vuokraaja ei kohtuudella olisi voinut havaita tarkastaessaan Perävaunua (ks. kohta 4.1), Vuokraamo 
vastaa sellaisen kulumisen tai sellaisten vikojen seurauksena syntyneistä välittömistä korjauskustannuksista. Vuokraamo ei kuitenkaan ole vastuussa 
mistään korjauskustannuksista, jotka johtuvat ilman Vuokraamon etukäteistä lupaa tehdyistä korjauksista. Vuokraamon hyväksyntä tiettyjen korjausten 
suorittamiseen ei sinänsä tarkoita, että Vuokraamo sitoutuu ottamaan vastuulleen tällaisista korjauksista aiheutuvat kustannukset. Vuokraaja on 
velvollinen maksamaan Perävaunun Vuokrahinnan siltä ajalta, kun Perävaunua korjataan, paitsi jos Vuokraamon olisi pitänyt maksaa korjaukset tämän 
kohdan 7.2 mukaisesti. Tällainen vapautus Vuokrahinnan maksamisesta korjausaikana edellyttää kuitenkin aina sitä, että Vuokraamo ei ole toimittanut 
korvaavaa perävaunua.  
7.3 Vaikka Vuokraamon on korjattava Perävaunun viat tai vauriot ja vastattava korjaukseen liittyvistä välittömistä kustannuksista (ks. kohta 7.2), tämä ei 
anna Vuokraajalle oikeutta irtisanoa Vuokrasopimusta.  
7.4 Vuokraajaa veloitetaan normaalia kulumista suuremmasta renkaiden ja jarrupäällysteiden kulumisesta. Tapauksissa, joissa renkaita joudutaan 
vaihtamaan jostain muusta syystä kuin normaalin kulumisen vuoksi, esim. rengasrikko, puhkeaminen, kulutuspinnan oheneminen tms, Vuokraaja maksaa 
huoltokustannukset sekä uusien renkaiden hinnan vaurioitunutta mm:ä kohti. Maksettava summa lasketaan jäljellä olevan urasyvyyden (mm) mukaan, 
uudesta renkaasta paikallisesti vaadittavaan urasyvyyteen. Sama koskee uusia tai käytettyjä renkaita, jotka Vuokraajan on vaihdettava renkaan tai 
renkaiden vaurioiduttua täydellisesti vuokra-aikana.  

 
8.0 Vauriot/Viat/Menetykset 
8.1 Ellei kohtaa 7.2 sovelleta, Vuokraaja maksaa Perävaunun korjauskustannukset, samoin kuin kadonneet osat ja varusteet, jotka on vaihdettava. 
8.2 Mikäli Perävaunu menetetään, vaurioituu kokonaisuudessaan, varastetaan, luovutetaan tai takavarikoidaan, Vuokraaja on velvollinen maksamaan 
Perävaunun Vuokrahintaa siihen asti, että Perävaunun käypää arvoa vastaava summa – laskettuna siitä hetkestä, jolloin tapaus sattui – on maksettu 
Vuokraamolle. Vuokraajan on kuitenkin joka tapauksessa maksettava Vuokrahinta vähintään tapahtumahetkeä seuraavilta 30 päivältä. Jos Perävaunu 
löydetään uudelleen tai vapautetaan, Vuokraaja maksaa Vuokrahintaa siihen asti, kun Perävaunu palautetaan Vuokraamolle (ks. kohdat 3 ja 13), ikään kuin 
tapahtumaa ei olisi koskaan sattunut.  
8.3 Vuokraaja korvaa Vuokraamolle kaikki vahingot tai menetykset, jotka ovat aiheutuneet Perävaunun täydellisestä tai osittaisesta menetyksestä tai 
vaurioitumisesta. Vuokraaja on korvausvelvollinen menetyksen tai vahingon luonteesta riippumatta. Jälkimmäistä ei kuitenkaan sovelleta, jos Vuokraaja 
voi yksiselitteisesti osoittaa, että aiheutuneet vahingot tai menetykset johtuvat Vuokraamon virheestä tai huolimattomuudesta.  
8.4 Mikäli kohdassa 8.2 lueteltuja tapahtumia sattuu, Vuokraamon tulee – mahdollisuuksien mukaan – tarjota Vuokraajalle korvaava perävaunu samoin 
ehdoin kuin Vuokrasopimuksen Perävaunu, joka tuhoutui täysin, varastettiin, jne.  

 
 

9.0 Verot 
9.1 Vuokraaja maksaa kaikki verot, maksut, sakot, tullimaksut ja muut maksut, joka on maksettava Perävaunun käytöstä, hallussapidosta tai sen käyttöön 
antamisesta. Mikäli tällaiset kulut tai maksut veloitetaan Vuokraamolta, Vuokraamolla on oikeus edelleenveloittaa Vuokraajalta nämä menot sekä 
edelleenveloitukseen liittyvät hallinnolliset maksut. Tällaiset edelleenveloitukset erääntyvät välittömästi.  

 
10.0 Vakuutus 
10.1 Vuokraaja on omalla kustannuksellaan velvollinen vakuuttamaan ja pitämään vakuutettuna Perävaunun erittäin hyvämaineisella vakuutusmeklarilla 
varkauden, menetyksen tai vaurioitumisen, mukaan lukien sodan, varalta. Vakuutussumman tulee vastata Perävaunun käypää arvoa, ja vakuutuksen tulee 
sisältää vastuuvakuutus. Muilta osin vakuutuksen tulee vastata yleisesti käytössä olevia ehtoja.  
10.2 Vuokraajan on maksettava vakuutusmaksu ajallaan. Lisäksi Vuokraajan on huolehdittava siitä, että Vuokraamo merkitään vakuutuksessa 
edunsaajaksi.  
10.3 Vuokraaja on velvollinen Vuokraamon pyynnöstä esittämään Vuokraamolle vakuutussopimuksen ja kuitin vakuutusmaksusta.  

 
11.0 PNO Cover Agreements 
11.1 Jos Vuokraaja ei täytä velvollisuuttaan vakuuttaa Perävaunu kohdan 10 mukaisesti, Vuokraamolla on oikeus tehdä sopimus korvausvelvollisuudesta 
Vuokraajan puolesta ja Vuokraajan kustannuksella. Vuokraaja voi kuitenkin päättää olla vakuuttamatta perävaunua kohdan 10 mukaisesti, mutta tällöin 
Vuokraaja on velvollinen tekemään sopimuksen korvausvelvollisuudesta Vuokraamon kautta noudattaakseen velvollisuuttaan varmistaa, että Perävaunu 
on aina asianmukaisesti suojattu.  
11.2 Korvausvelvollisuutta koskevien sopimusten ehdot löytyvät täältä: PNO Cover Agreements (www.pnorental.com/PNO-Cover-agreements). 
 
11.3 Vaikka Vuokraamon vakuutusyhtiö avaisi vakuutuskäsittelyn, Vuokraaja maksaa Vuokrasopimuksen mukaista Vuokrahintaa Vuokraamolle siihen asti, 
kunnes käsittely on saatu valmiiksi ja korvaus maksettu Vuokraamolle, kuitenkin niin, että Vuokraajan velvollisuus maksaa Vuokrahintaa Vuokraamolle ei 
voi ylittää 30 päivää korvausvaatimuksen esittämisestä. 
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12.0 Vuokrasopimuksen irtisanominen  
12.1 Vuokraamolla on oikeus irtisanoa Vuokrasopimus välittömästi, jos Vuokraaja:  
 – laiminlyö minkä tahansa Vuokrasopimuksen, sopimuksen korvausvelvollisuudesta, minkä tahansa muun vuokrasopimuksen tai Vuokraajan ja 

Vuokraamon välisen muun sopimuksen mukaisen maksun  
 – jättää noudattamatta ja laiminlyö minkä tahansa Vuokrasopimuksen, sopimuksen korvausvelvollisuudesta, minkä tahansa muun 

vuokrasopimuksen tai Vuokraajan ja Vuokraamon välisen muun sopimuksen mukaisen velvoitteen  
 – rajoittaa millä tahansa tavalla Vuokrasopimuksen, sopimuksen korvausvelvollisuudesta, muun vuokrasopimuksen tai Vuokraajan ja Vuokraamon 

välisen muun sopimuksen mukaista Vuokraamon oikeutta tai etua tai vaarantaa sen 
 – ryhtyy velkajärjestelyyn velkojiensa kanssa, tai jos Vuokraajaa vastaan on aloitettu konkurssi- tai saneerausmenettely, kuitenkin edellyttäen, että 

konkurssipesä – Vuokraamon pyynnöstä – ei vahvista Vuokrasopimusta viiden (5) kalenteripäivän kuluessa Vuokraamon pyynnöstä, koska 
Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi, jos konkurssipesä ei vahvista sitä viiden (5) päivän määräajan kuluessa. Jos konkurssipesä vahvistaa 
Vuokrasopimuksen, vahvistus sisältää nämä Yleiset ehdot sekä sopimuksen korvausvelvollisuudesta (jos käytössä). Jos konkurssipesä käyttää 
Perävaunua tai muutoin järjestää Perävaunun käytettäväksi sen jälkeen, kun konkurssi- tai saneerausmenettely on alkanut, konkurssipesän 
katsotaan vahvistaneen Vuokrasopimuksen. 

12.2 Kun Vuokrasopimus irtisanotaan kohdan 12.1 perusteella, Vuokraajan on välittömästi palautettava Perävaunu Vuokraamon osoitteeseen tai muuhun 
Vuokraamon osoittamaan tai hyväksymään paikkaan. Vuokraamolla on tällöin oikeus ottaa Perävaunu haltuunsa Vuokraajan kustannuksella. Vuokraaja 
korvaa Vuokraamolle kaikki Perävaunun luovuttamisesta ja varastoinnista aiheutuvat kulut. Jäljempänä kohdassa 16 määriteltyjä vahingonkorvauksia 
sovelletaan soveltuvin osin. 
12.3  Vuokrasopimus on Vuokraajan irtisanottavissa vasta sen voimassaolon päättymispäivänä, ks. kohta 3 mukaan lukien asiaankuuluvat alakohdat. Jos 
sopimuksessa noudatetaan D2D-ehtoja, se voidaan irtisanoa vastaavalla irtisanomisajalla, ks. kohta 3.6 
13.0 Perävaunun palauttaminen 
13.1 Perävaunu tulee palauttaa Normaalissa kunnossa ja siinä kunnossa kuin se oli noutopäivänä (ks. kohta 4) normaalia kulumista lukuun ottamatta. 
Palautetun perävaunun kunnon arviointi perustuu PNO:n palautusehtoihin (www.pnorental.com/pno-return-conditions). 
Perävaunun pesemisestä aiheutuvat kulut voidaan periä Vuokraajalta, jos Perävaunua ei palauteta sellaisessa kunnossa, että se olisi välittömästi 
uudelleenvuokrattavissa. Jos Perävaunussa on palautettaessa puutteita tai sen osat ja varusteet ovat vaurioituneet tai kadonneet (mukaan lukien 
Perävaunun asiakirjat), velvollisuus maksaa Vuokrahintaa lakkaa vasta, kun Perävaunu on korjattu ja/tai puuttuvat osat tai varusteet on palautettu tai 
korvattu toisilla. Vuokraaja maksaa korjausten ja korvaavien hankintojen kustannukset, lukuun ottamatta kustannuksia, joista Vuokraamo vastaa edellä 
olevan kohdan 7 mukaisesti.  
13.2 Kun Vuokraaja palauttaa Perävaunun Vuokraamon varikolle, Vuokraajan tai henkilön, joka palauttaa Perävaunun Vuokraajan puolesta, on laadittava 
Perävaunun kunnosta tarkastusraportti. Vuokraaja on yksin vastuussa – ja Vuokraaja takaa – että henkilö, joka toimii Vuokraajan puolesta Perävaunua 
palautettaessa, on nimenomaisesti ja peruuttamattomasti valtuutettu palauttamaan Perävaunun Vuokraajan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen 
mukaisesti, ja Vuokraaja on tässä yhteydessä oikeudellisesti vastuussa Vuokraajan puolesta toimivan henkilön toimista tai laiminlyönneistä. Tästä 
johtuen Vuokraajaa sitoo Vuokraajan puolesta Perävaunun palauttavan henkilön laatima ja allekirjoittama tarkastusraportti siten kuin Vuokraaja olisi itse 
laatinut ja allekirjoittanut tarkastusraportin.  
13.3 Jos Perävaunua ei palauteta normaalin aukiolon puitteissa, Perävaunu on Vuokraajan vastuulla siihen asti, kun Vuokraamo on tosiasiallisesti 
vastaanottanut Perävaunun. Perävaunua ei katsota palautetuksi ennen kuin Vuokraamo on allekirjoittanut luovutus-/palautusasiakirjan.  
13.4 Vuokraajalla ei ole oikeutta päättää Vuokrasopimusta ennenaikaisesti ja palauttaa Perävaunua milloin tahansa vuokra-aikana.  
13.5 Ellei Vuokraamo osoita muuta paikkaa Perävaunun palautukseen, Perävaunu on palautettava samalle varikolle, josta se on noudettu, tai 
vaihtoehtoisesti Vuokraamon varikolle, jos se ei ole sama kuin noutopaikka. Jos Perävaunua ei palauteta tämän mukaisesti, Vuokraamo voi vaatia 
korvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat Perävaunun kuljetuksesta varikolta tai muusta palautuspaikasta varikolle, josta Perävaunu alun perin 
noudettiin tai johon se olisi pitänyt palauttaa.  

 
14.0 Korvattavat vauriot  
14.1 Vuokraaja vapauttaa Vuokraamon vastuusta kaikkiin sellaisiin vaatimuksiin ja on velvollinen korvaamaan vaatimukset, jotka kolmas osapuoli esittää 
Vuokraamolle liittyen Perävaunun käyttöön sen laajimmassa merkityksessä siitä hetkestä lähtien, kun Perävaunu lähtee Vuokraamon varikolta ja 
Vuokrasopimus alkoi siihen asti, kun Perävaunu palautuu Vuokraamolle kohdassa 13 määriteltyjen ehtojen mukaisesti.  
14.2 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki kulut ja maksut, jotka aiheutuvat Vuokraamolle Vuokrasopimuksen, sopimuksen korvausvelvollisuudesta, 
minkä tahansa muun vuokrasopimuksen tai Vuokraajan ja Vuokraamon tai Vuokraamon ketjuun kuuluvan toisen yrityksen välisen muun sopimuksen 
mukaisten oikeuksiensa täytäntöönpanosta tai puolustamisesta. 

 
15.0 Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus  
15.1 Ellei Vuokrasopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu, Vuokraamo on vapautettu täysin vastuusta: 

– vaurioihin, jotka aiheutuvat Perävaunun ilmeisistä tai piilevistä vioista riippumatta siitä, miten nämä virheet ovat syntyneet, mukaan lukien vauriot 
Perävaunulla tai Perävaunussa olleelle lastille tai lastin menetys, lukuun ottamatta vauriota tai menetystä, joka on aiheutunut tahallisuudesta tai 
törkeästä huolimattomuudesta Vuokraamon taholta  
– vaurioihin tai menetyksiin, jotka aiheutuvat Perävaunun varastamisesta, menetyksestä, luovuttamisesta tai tilapäisestä tai pysyvästä 
takavarikoinnista, mukaan lukien Perävaunulla tai Perävaunussa olleiden tavaroiden menetys tai vaurioituminen ja seuraukset mistä tahansa tilasta 
tai toimesta, jolle ei ole asianmukaista lupaa ja/tai lupaa ei ole haettumääritellyn ajan sisällä. 

15.2 Vuokraamo ei ole missään olosuhteissa vastuussa välillisistä vahingoista.  
15.3 Jos Vuokraamo on pakotettu maksamaan korvauksen Vuokraajan aiheuttamista vaurioista tai menetyksistä, summa ei voi koskaan ylittää laitteiden 
tai kaluston vakuutusarvoa kunkin yksittäisen tapahtuman ajankohtana.  

 
16.0 Turvallisuus ja korko  
16.1 Vuokraamolla on oikeus milloin tahansa vuokra-aikana vaatia Vuokraajalta hyväksyttävää vakuutta Vuokraamoa koskevien Vuokraajan velvoitteiden 
täyttämiseksi.  
16.2 Jos Vuokraaja ei ole maksanut Vuokrahintaa tai mitä tahansa muuta Vuokrasopimuksen tai korvausvelvollisuudesta tehtävän sopimuksen perusteella 
maksettavaa summaa eräpäivään mennessä, maksun katsotaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta olevan myöhässä. Vuokraamolla on eräpäivästä 
alkaen oikeus vaatia ja lisätä Vuokraajan maksettavaksi erääntyneeseen määrään 1,5 % korkoa kuukausittain ja Vuokraajan maksamatta jättämiseen 
liittyviä hallinnollisia maksuja.  
 
17.0 Rahoitus 
17.1 Vuokraaja on tietoinen siitä, että Vuokraamo käyttää rahoitusyhtiötä perävaunujen oston tai leasingin rahoittamiseen vuokrattavien perävaunujen 
ollessa joko hankittu osamaksukaupalla, rahoitusyhtiön takaisinotto-oikeudella tai liisattu kunkin perävaunun omistajalta.  
17.2 Tapauksissa, joissa Vuokraamo on rahoittanut Perävaunun osamaksulla, sovelletaan seuraavaa: Vuokraaja suostuu siihen, että rahoitusyhtiö on 
oikeutettu ilman vastuita tai velvoitteita ottamaan Vuokraajalta Perävaunun viipymättä takaisin haltuunsa edellyttäen, että Vuokraamon kanssa tehdyn 
osamaksusopimuksen mukaisesti rahoitusyhtiö omistaa Perävaunun tai sillä on sovellettavan lain mukaan oikeus tehdä niin.  
17.3 Tapauksissa, joissa Vuokraamo on rahoittanut Perävaunun leasingsopimuksella, sovelletaan seuraavaa: Vuokraaja suostuu siihen, että rahoitusyhtiö 
on oikeutettu ilman vastuita tai velvoitteita ottamaan liisatun Perävaunun viipymättä takaisin haltuunsa, jos Vuokraamo ei täytä sopimusvelvoitteitaan 
rahoitusyhtiötä kohtaan, mukaan lukien Vuokraamon konkurssi tai muut olosuhteet, joissa rahoitusyhtiöllä on oikeus purkaa leasingsopimus Vuokraamon 
kanssa välittömästi ja ottaa liisattu Perävaunu takaisin haltuunsa.  
17.4 Jos rahoitusyhtiö ottaa Perävaunun takaisin haltuunsa sen vuoksi, että Vuokraamo on lyönyt laimin maksunsa rahoitusyhtiölle, Vuokraaja on 
oikeutettu maksamaan erääntyneet summat Vuokraamon puolesta ja vähentämään ne Vuokrasopimuksen mukaisesta Vuokrahinnasta. 

 
18.0 Siirto 
18.1 Vuokraamolla on sovellettavan lain pakottavien määräysten mukaisesti oikeus siirtää Vuokrasopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa 



YLEISET PERÄVAUNUJEN VUOKRAUSEHDOT  
PNO Danmark A/S, PNO Sverige AB, PNO Norge AS, PNO Finland Oy, PNO Deutschland Gmbh, PNO Nederland BV, PNO Polska Sp. z o.o. 
(jäljempänä "PNO" tai "Vuokraamo") 
Voimassa syyskuusta 2022 lähtien

4 

kolmannelle osapuolelle. 
 
19.0 Tietosuoja 
19.1 Vuokraamo ja Vuokraamon ketjuun kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä Vuokraajaa, Vuokraajan työntekijöitä, edustajia tai muita Vuokraajan puolesta 
toimivia henkilöitä koskevia henkilötietoja, ja näiden osalta rekisterinpitäjänä on Vuokraamo tai Vuokraamon ketjuun kuuluva toinen yhtiö. 
Tietosuojakäytäntömme löytyy osoitteesta www.pnorental.com/privacy 
 
20.0 Muuta 
20.1 Vuokraamolla on oikeus kerätä kaikki tiedot Perävaunuun liitetyistä järjestelmistä ja laitteista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen GPS, Telematic, 
OIT tai vastaava laite. Vuokraamo ei kerää mitään henkilötietoja Perävaunuun liitettyjen järjestelmien tai laitteiden välityksellä. Vuokraamo voi käyttää 
kerättyjä tietoja kaikkiin vuokraustoimintansa tarkoituksiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen kunnossapidon suunnitteluun ja Vuokraajaa koskevien 
vaatimusten todistamiseen, esimerkiksi Perävaunun virheellisestä käytöstä, laiminlyödystä huollosta tms.  
 
21.0 Lain ja oikeuspaikan valinta 
PNO Danmark A/S:n kanssa tehtävät Vuokrasopimukset 
21.1 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Tanskan laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. 
21.2 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen 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 Vuokrasopimukset 
21.3 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Ruotsin laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. 
21.4 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen tulkintaa, 
olemassaoloa ja voimassaoloa koskevat erimielisyydet, ratkaistaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingborgin käräjäoikeudessa.  
PNO Norge AS:n kanssa tehtävät Vuokrasopimukset 
21.5 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Norjan laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. 
21.6 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen tulkintaa, 
olemassaoloa ja voimassaoloa koskevat erimielisyydet, ratkaistaan norjalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Oslon käräjäoikeudessa.  
PNO Nederland BV:n kanssa tehtävät Vuokrasopimukset 
21.7 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Alankomaiden laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti.  
21.8 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen tulkintaa, 
olemassaoloa ja pätevyyttä koskevat erimielisyydet, ratkaistaan alankomaalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Amsterdamin käräjäoikeudessa.  
PNO Deutschland Gmbh:n kanssa tehtävät Vuokrasopimukset 
21.9 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Saksan laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti.  
21.10 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen 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 Vuokrasopimukset 
21.11 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Suomen laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti.  
21.12 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen tulkintaa, 
olemassaoloa ja voimassaoloa koskevat erimielisyydet, ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Mikäli Vuokraaja ja Vuokraamo eivät pääse sopuun 
asianomaisesta tuomioistuimesta, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.  
PNO Polska Sp. z o.o:n kanssa tehtävät Vuokrasopimukset 
21.13 Vuokrasopimusta ja näitä Yleisiä ehtoja säätelee Puolan laki ja niitä tulkitaan sen mukaisesti.  
21.14 Vuokrasopimuksesta tai näistä Yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien Vuokrasopimuksen tulkintaa, 
olemassaoloa ja voimassaoloa koskevat erimielisyydet, ratkaistaan puolalaisessa tuomioistuimessa. Kaikki riidat ratkaistaan ensimmäisenä 
oikeusasteena Poznanin kaupungin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, elleivät Vuokraaja ja Vuokraamo yhdessä toisin sovi. Edellisestä säännöksestä 
huolimatta, Vuokraamolla on oikeus valita sovellettavan lain mukaan määräytyvä yleinen tuomioistuin. 
 

 


