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Määritelmät
Tässä sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:
- Ilmaisulla “Perävaunu” tarkoitetaan tämän sopimuksen mukaisesti vuokrattua Perävaunua, mukaan lukien sen osat ja
varusteet, sekä siihen mahdollisesti myöhemmin lisätyt tai asennetut osat ja varusteet.
- “Normaalikunto” tarkoittaa, että Perävaunun tulee vastata voimassa olevia liikenteen turvallisuusmääräyksiä ja että se
tulee palauttaa edelleen vuokrattavaksi ilman, että siihen on tarpeen tehdä mitään erityisiä korjauksia.
- “Vuokrapäivä” tarkoittaa jokaista alkavaa kalenteripäivää.
Vuokrakausi
Vuokrakausi alkaa etusivulla mainittuna päivämääränä ja sen päättymiseen sovelletaan jäljempänä kohdissa 10 ja 11
olevia ehtoja.
Vuokraamolla on oikeus korottaa sovittua vuokraa ennen Sopimuksessa määrätyn vuokrakauden erääntymistä, jos
ulkopuolisten tekijöiden ilmaantumisen johdosta Vuokraamolle aiheutuneet kustannukset ovat nousseet.
Vähimmäisvuokrakausi on 3 päivää.
Vuokraa veloitetaan viimeistään alkaen vuokraussopimuksessa todetusta noutopäivämäärästä. Mikäli noutopäivämäärää
halutaan siirtää, asiasta tulee ilmoittaa Vuokraamolle viimeistään klo. 12.00 noutopäivänä.
Vuokrasopimus alkaa viimeistään 7 päivää sen jälkeen kun Vuokraamo on ilmoittanut vuokraajalle, että vuokrakohde on
valmis noudettavaksi.
Perävaunua noutaessaan Vuokraajan tulee ilmoittautua Vuokraamolle Perävaunun lähtötarkastuksen suorittamista
varten ja saadakseen tästä pöytäkirjan, joka hänen tulee allekirjoittaa. Mikäli tätä ei tapahdu, Vuokraaja hyväksyy
pöytäkirjan, jonka Vuokraamo antaa kun Perävaunu tarkastetaan palautuksen yhteydessä.
Perävaunua palauttaessaan Vuokraajan tulee ilmoittaa asiasta Vuokraamolle joko henkilökohtaisesti tämän toimistossa,
puhelimitse tai sähköpostilla. Vuokrakausi ei pääty ennen kuin vuokraamolle on ilmoitettu palautetusta ajoneuvosta.
Jos Vuokraaja ei palauta Perävaunua sovittuna päivänä pitkäaikaisen sopimuksen (12kk tai enemmän) erääntyessä,
sopimusta jatketaan ehdoin, joiden mukaan Vuokraajan irtisanomisaika on 3 kuukautta, jollei muuta kirjallisesti sovita.
Vuokraamo voi kuitenkin irtisanoa jatketun sopimuksen kolmen päivän irtisanomisajalla. Sopimuksen erääntymispäivän
ylittävältä ajalta päivittäiseen standardimaksuun lisätään kuitenkin 50 euron (+ALV) suuruinen lisämaksu. Tämä ehto ei
poista Vuokraamon oikeutta pitää Vuokraajaa vastuullisena tästä aiheutuneista jälkivahingoista tai kustannuksista, jollei
Vuokraaja voi yksiselitteisesti osoittaa, että sovittu vuokra-aika ylitettiin hänestä riippumattomista syistä.
Toimitus
Vuokraaja yksiselitteisesti ja peruuttamattomasti valtuuttaa henkilön, joka toimii hänen puolestaan Perävaunua
vastaanottaessa vuokra-ajan alkaessa ja sitä palautettaessa vuokra-ajan eräännyttyä, suorittamaan kaikki tarpeelliset
tehtävät, kuten Perävaunun vastaanottamisen, sen kunnon tarkastamisen ja muut relevantit tehtävät.
Vuokraaja tai hänen puolestaan toimiva henkilö on vastuussa Perävaunun tarkistamisesta ja sen vahvistamisesta, että se
on vastaanotettu hyvässä kunnossa ja toimivana, ja että mahdollisista vahingoista ja/tai virheistä on tiedotettu
Vuokraamolle Perävaunua vastaanotettaessa.
Käyttö
Vuokraaja vastaa siitä, että Perävaunua käytetään ammattimaisella tavalla ja suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Koska
Perävaunu on Vuokraamon omaisuutta, Vuokraajalla ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa Perävaunua toiselle.
Vuokraajalla ei myöskään ole oikeutta, ilman Vuokraamon nimenomaista kirjallista suostumusta, vuokrata tai lainata
Perävaunua tai antaa Perävaunua muiden kuin työntekijöidensä käyttöön. Perävaunua tulee käyttää ainoastaan sillä
tavalla ja siihen tarkoitukseen, johon se kohtuuden nimissä on suunniteltu. Perävaunua ei saa lastata yli sen
enimmäiskantavuuden, kuorman tulee olla tasaisesti jakautunut eikä Vuokraaja saa lastata sellaista kuormaa, joka voisi
vahingoittaa Perävaunua tai jonka seurauksena Perävaunu ei enää soveltuisi muiden tavaroiden kuljettamiseen.
Ilman Vuokraamon etukäteen antamaa lupaa Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä mitään muutoksia Perävanuun tai
irrottaa siitä mitään osia tai varusteita.
Vuokraaja on vastuussa Perävaunusta huolimatta siitä, onko Perävaunu kiinnitetty ajoneuvoon vai ei.
Vuokraaja ei saa kuljettaa vaarallisia aineita (listattu vaarallisten aineiden kuljetusta koskevassa ohjekirjassa) tai
syövyttäviä aineita, lukuun ottamatta ADR-sopimuksen (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road) 4 ja 9 ryhmissä listattuja aineita (vaarallisten aineiden listan osa 3).
Vuokraaja varmistaa, että Perävaunun vetämiseen käytetyllä ajoneuvolla on voimassa oleva Vihreä Kortti ja että
Perävaunua käytetään vain Vihreä Kortti –järjestelmään kuuluvissa maissa. Vuokraamo on oikeutettu jäljittämään
vuokratun Perävaunun käyttämällä siihen asennettua GPS –paikanninta tai vastaavaa digitaalista ratkaisua.
Huolto/Tarkastukset
Vuokraajan tulee aina ja omalla kustannuksellaan huolehtia siitä, että Perävaunu pidetään hyvässä ja asianmukaisessa
toimintakunnossa. Lisäksi Vuokraajan tulee noudattaa kaikkia lakeihin, määräyksiin ja säännöksiin liittyviä vaatimuksia
koskien Perävaunun kuntoa ja liikenneturvallisuutta. Mikäli Perävaunun osia tai varusteita täytyy vaihtaa, Vuokraajan
tulee korvata ne ainoastaan alkuperäisillä varaosilla. Vaihtaminen toisiin varaosiin tai varusteisiin on sallittua ainoastaan
vuokraamon kirjallisella luvalla.
Vuokraamolla on oikeus toimipaikassaan tarkastaa, korjata tai vaihtaa Perävaunu tarvittaessa milloin tahansa.
Vuokraajan tulee edelleen antaa Vuokraamolle mahdollisuus suorittaa ajoissa viranomaismääräysten mukaiset
katsastukset ja tarkastukset.
Vuokraamo suorittaa määräaikaishuollot, mutta Vuokraajan tulee noudattaa Vuokraamon huoltoa ja tarkastuksia varten
määrittämiä päivämääriä ja kellonaikoja. Mikäli Vuokraaja ei noudata näitä määritettyjä päivämääriä/aikoja, täysi vastuu
Peräkärrystä ja sen huoltovelvollisuus siirtyy Vuokraajalle.
Huollot ja tarkastukset tapahtuvat Vuokraajan omalla korjaamolla, mikäli Vuokraamon kanssa ei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Korjaukset/Renkaat
Vuokraajan tulee aina pyytää Vuokraamon lupa ennen Perävaunun vikojen tai vaurioiden korjaamista.
Mikäli Vuokraaja osoittaa, että osat ovat kuluneita tai rikkinäisiä tavanomaisen kulumisen seurauksena, tai että
Perävaunussa on vikoja, joita ei ollut mahdollista havaita sopimuksen tekohetkellä, Vuokraamo vastaa
korjauskustannuksista tältä osin. Vuokraamo ei vastaa sellaisten korjaustöiden kustannuksista, jotka on suoritettu ilman
Vuokraamon etukäteen antamaa hyväksyntää. Vuokraamolta saatu hyväksyntä tiettyjen korjausten suorittamiseksi ei
tarkoita, että Vuokraamo vastaa näistä kustannuksista. Vuokraaja on velvollinen maksamaan Perävaunusta vuokraa myös
korjausajalta, mutta vuokraa ei veloiteta Vuokraamon vastuulla olevien korjauksien keston ajalta. Tässä kohdassa 6.2
esitetyt määräykset eivät sovellu, jos Vuokraamo on antanut vastineeksi käyttöön korvaavan Perävaunun.
Se, että Vuokraamo on velvoitettu korjaamaan Perävaunun viat tai vauriot yllä olevan kohdan 6.2 mukaisesti ei tarkoita,
että Vuokraajalla olisi oikeus irtisanoa sopimus.
Vuokraajaa 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, Vuokraaja on velvollinen maksamaan huoltokulut sekä uusien renkaiden
hinnan per vahingoittunut millimetri.
Kustannus lasketaan kulutuspinnan jäljellä olevan millimetrimäärän mukaan, alkaen uudesta renkaasta 2 mm asti. Samaa
perustetta sovelletaan uusien ja käytettyjen renkaiden korvaamiseen, mikäli renkaat ovat vaurioituneet tai niiden
kuluminen ylittää tavanomaisen kulumisen vuokrakauden aikana.
Vahingot/Viat/Katoaminen
Ottaen huomioon kohdassa 6 esitetyt ehdot, Vuokraajan maksettavaksi tulevat Perävaunun korjaamisen kustannukset,
samoin kuin kadonneet osat tai varusteet, jotka joudutaan vaihtamaan.
Mikäli Perävaunu katoaa, vaurioituu pahoin, varastetaan, ulosmitataan tai takavarikoidaan, Vuokraajalla on velvollisuus
maksaa Perävaunusta vuokraa siihen saakka kunnes Perävaunun käypää arvoa vastaava summa laskettuna siitä
ajankohdasta, jolloin tapaus on sattunut – on maksettu Vuokraamolle. Vuokraajan tulee kuitenkin maksaa vuokraa
vähintään 30 päivän ajan siitä kun tapaus on sattunut. Mikäli Perävaunu löydetään jälleen tai se luovutetaan Vuokraajan
hallintaan, Vuokraajan tulee maksaa vuokraa siihen saakka kunnes Perävaunu on palautettu Vuokraamolle ottaen
huomioon kohdissa 10 ja 11 esitetyt ehdot, aivan kuin tapahtumaa ei olisi koskaan sattunutkaan.
Vuokraaja sitoutuu korvaamaan Vuokraamolle kaikki vahingot tai tappiot, joita Vuokraamolle aiheutuu Perävaunun
täydellisestä tai osittaisesta menettämisestä tai sen vaurioitumisesta. Tämä korvausvastuu soveltuu tappion tai vahingon
luonteesta riippumatta. Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Vuokraaja pystyy osoittamaan, että tapahtuma on
aiheutunut Vuokraamon syystä tai tuottamuksesta.
Mikäli jokin kohdassa 7.2 luetelluista tapahtumista toteutuu, Vuokraamo toimittaa mahdollisuuksien mukaan
Vuokraajalle varastostaan korvaavan Perävaunun samoilla ehdoilla kuin kokonaan tuhoutunut, varastettu, jne.
Perävaunu.
Verot ja maksut ym.
Vuokraajan tulee maksaa kaikki verot, maksut, sakot, tullimaksut ja muut veloitukset, jotka perustuvat perävaunun
käyttämiseen tai säilyttämiseen. Mikäli jokin näistä eristä veloitetaan Vuokraamolta, Vuokraamolla on oikeus
välittömästi laskuttaa tämä erä sekä laskutuskulut Vuokraajalta.
Vakuutus
Vuokraajalla on velvollisuus vakuuttaa Perävaunu omalla kustannuksellaan ja pitää se vakuutettuna hyvämaineisessa
vakuutuslaitoksessa varkauden, katoamisen tai vahingoittumisen varalta, mukaan lukien sodan riskin. Vakuutussumman
tulee vastata Perävaunun käypää arvoa ja sen tulee sisältää vastuuvakuutus. (ns. Kasko-vakuutus) Vakuutuksen tulee
vastata toimialalla tavanomaiseksi katsottavia ehtoja.
Vuokraajan tulee maksaa vakuutusmaksut ajallaan. Lisäksi Vuokraajan tulee huolehtia siitä, että Vuokraamo nimetään
edunsaajaksi vakuutuskirjassa.
Vuokraamon pyynnöstä Vuokraajan tulee esittää vakuutuskirja ja maksukuitit Vuokraamolle.
Vuokraamo tarjoaa vakuutusta alla eritellyillä ehdoilla ja Vuokraajalla on oikeus ottaa vakuutus Vuokraamon kautta.
Mikäli Vuokraaja ei täytä kohdassa 9 esitettyjä vakuuttamisvelvoitteitaan, Vuokraamolla on oikeus ottaa vakuutus
Vuokraajan puolesta ja tämän kustannuksella seuraavin ehdoin.
a) Vahinkovakuutus pitää Vuokraajan korvausvelvollisena tietyistä Perävaunun vahingoista tai menetyksistä, joista
Vuokraaja on sopimuksen mukaan vastuussa.
b) Vakuutus korvaa osittain tai kokonaisuudessaan jokaisen vahinkotapahtuman, kun vahingon on aiheuttanut: varkaus,
tulipalo, vahinko merikuljetuksessa tai ulkoinen vahinko. Vakuutus korvaa Perävaunun vahingot ainoastaan siihen
määrään, jota muu soveltuva ja voimassaoleva vakuutus ei korvaa.
c) Vakuutus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Tavaroita ei ole lastattu ja kiinnitetty lain vaatimalla tavalla
- Rengasvahinko tai –varkaus
- Kuorman lastaus tai purku
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- Vahinko on aiheutunut Perävaunun virheellisestä käsittelystä
- Vahinko on aiheutunut laiminlyödystä huollosta, joka Vuokraajan olisi pitänyt tämän sopimuksen mukaan suorittaa
- Vahingot tai menetykset liittyen väkivivun kampeen, laitoihin, kattoputkiin, kiinnitysremmeihin, rengasnaruihin tai vararenkaisiin
- Perävaunu on kiinnitetty nivellettyyn rekkaan, jossa on voimassaoleva vakuutus. Tätä vakuutusta sovelletaan ensisijaisesti
- Perävaunu on parkkeerattu yli 7 päiväksi mihin tahansa muuhun, kuin Vuokraajan tai Vuokraamon osoitteeseen.
d) Vakuutuskorvaus:
Oikeus vakuutuskorvaukseen edellyttää, että Vuokraaja on ilmoittanut asiasta Vuokraamon toimistoon 24 tunnin kuluessa siitä kun
vahinko tai varkaus on havaittu. Lisäksi Vuokraajan on tullut täyttää vahinkoilmoituslomake ja tehdä rikosilmoitus ja lähettää nämä
Vuokraamolle 5 työpäivän kuluessa siitä, kun vahinko/menetys on sattunut. Vuokraaja on velvollinen toimittamaan kaikki
vahinkojen/kustannusten sopimiseksi tarvittavat asiakirjat niin pian kuin mahdollista.
e) Rahdin vahingot:
Vuokraamo ei ole vastuussa mistään rahdin vahingoista (sikäli kun tätä ei ole sisällytetty vakuutukseen) tai ajoneuvon tai sen osien
hajoamisesta eikä mistään pakastimien tai niiden osien vahingosta tai hajoamisesta.
f) Omavastuu:
Vahingon tai menetyksien sattuessa Vuokraamo laskuttaa Vuokraajaa omavastuusta. Jos muuta ei ole sovittu, seuraavat
omavastuumäärät soveltuvat (Ruotsin kruunuissa [SEKEUR])
Perävaunun varkaus
5.000:Tulipalo, räjähdys, korkeusvaurio tai täysi tuhoutuminen
3.000:Muu vahinko, per vahinkotapahtuma
1.000:g) Vuokraamon vakuutusyhtiöllä on täysi takautumisoikeus
h) Vakuutus on voimassa ainoastaan, kun vakuutettua Perävaunua käytetään Vihreä Kortti –järjestelmään kuuluvissa maissa.
Vuokraamo voi muuttaa edellä mainittuja vakuutusehtoja vuokrakauden aikana kulloisenkin vakuutusyhtiön tekemien muutoksien
mukaisesti.
9.5
Mikäli osapuolet ovat sopineet vuokrauksesta ilman kaskovakuutusta, edellä mainitut ehdot soveltuvat, kuitenkin poikkeuksella,
ettei vakuutus kata mitään Perävaunulle vuokrakauden aikana aiheutuneita vahinkoja.
9.6
Mikäli vakuutus on otettu Vuokraamon vakuutusyhtiöstä, Vuokraamo vastaa tarvittavasta yhteydenpidosta/tapauksen hoitamisesta
vakuutusyhtiön kanssa, ja Vuokraajan vastuulla on toimittaa tarvittavat tiedot. Vuokraa maksetaan Vuokraamolle siihen saakka kunnes
vakuutustapaus on loppuun käsitelty ja korvaus maksettu vuokraamolle. Kuitenkin enintään 30 päivän ajan siitä kun vahinkoilmoitus on
tehty.
10.0 Sopimuksen purkaminen
10.1 Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Vuokraaja:
- Laiminlyö tämän sopimuksen tai minkä tahansa muun osapuolten välisen vuokrasopimuksen perusteella erääntyneen maksun
maksamisen.
- Laiminlyö jonkin tämän sopimuksen tai minkä tahansa muun osapuolten välisen vuokrasopimuksen määräyksen noudattamisen.
- Rajoittaa tai millään tavoin vaarantaa Vuokraamon oikeuksia tai intressejä tähän sopimukseen tai mihin tahansa muuhun
osapuolten väliseen sopimukseen.
- Esittää akordia velkojilleen.
10.2 Mikäli tämä sopimus puretaan kohdassa 10.1 esitetyn mukaisesti, Vuokraajan tulee välittömästi palauttaa Perävaunu Vuokraamolle.
Tässä tilanteessa Vuokraamolla on oikeus ottaa Perävaunu haltuunsa Vuokraajan kustannuksella. Vuokraaja korvaa Vuokraamolle
kaikki Perävaunun haltuunotosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Alla kohdassa 11 määriteltyjä ehtoja noudatetaan soveltuvin
osin.
11.0 Perävaunun palauttaminen
11.1 Perävaunu tulee palauttaa samassa kunnossa, jossa se oli sopimuksen alkaessa; pois lukien tavanomainen kuluminen. Perävaunun
pesettämisestä aiheutuvat kulut voidaan laskuttaa Vuokraajalta, mikäli Perävaunua ei palauteta hyväksyttävässä kunnossa. Mikäli
Perävaunusta puuttuu jotakin 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. Vuokraaja maksaa korjauksen, tarvittavat osat ja varusteet, pois lukien mitä on esitetty edellä kohdassa 6.
11.2 Perävaunua palautettaessa Vuokraamon varikolle, Vuokraamon tulee laatia perävaunun kuntoa koskeva tarkastus- pöytäkirja.
Mahdollisuuksien mukaan tämä tulisi tehdä yhdessä sen henkilön kanssa, joka Vuokraajan puolesta on palauttamassa Perävaunua.
Palautusta suorittavan henkilön katsotaan olevan valtuutettu laatimaan ja allekirjoittamaan kyseisen raportin Vuokraajan puolesta.
11.3 Mikäli Perävaunua ei noudeta/palauteta normaalien työaikojen puitteissa, on Perävaunu Vuokraajan vastuulla siihen saakka,
kunnes Vuokraamo on vastaanottanut Perävaunun allekirjoittamalla palautustarkastus-/lähtötarkastuspöytäkirjan.
11.4 Vuokraajalla ei ole oikeutta päättää sopimusta ennenaikaisesti ja palauttaa Perävaunua.
11.5 Perävaunu tulee palauttaa samalle varikolle, josta se noudettiin, elleivät Vuokraamo ja Vuokraaja ole muusta sopineet. Mikäli
palautus tapahtuu muualle kuin sovitulle varikolle, Vuokraamolla on oikeus vaatia korvausta kuljetuskustannuksista, jotka aiheutuvat
Perävaunun kuljettamisesta palautuspaikasta sovitulle varikolle.
11.6 Jos Perävaunua ei palauteta Vuokraamolle ennen vuokrasopimuksessa määrättyä vuokrakauden eräpäivää (lyhytaikainen
vuokrasopimus, alle 12 kuukautta), tai sen jatkoajalla, Vuokraamolla on oikeus saada kulkuvälineen hallinta takaisin ilman viivytystä,
samanaikaisesti kun vuokrakausi jatkuu, kunnes Perävaunu on jälleen Vuokraamon valvonnassa ja hallinnassa. Sopimuksen
erääntymispäivän ylittävältä ajalta päivittäiseen standardimaksuun lisätään kuitenkin 50 euron (+ALV) suuruinen lisämaksu. Tämä ehto
ei poista Vuokraamon oikeutta pitää Vuokraajaa vastuullisena tästä aiheutuneista jälkivahingoista tai kustannuksista, jollei Vuokraaja
voi yksiselitteisesti osoittaa, että sovittu vuokrakausi ylitettiin hänestä riippumattomista syistä.
12.0 Vahingonkorvaus
12.1 Vuokraaja on korvausvelvollinen Vuokraamoa kohtaan kaikista kolmansien tahojen Vuokraamoa vastaan esittämistä vaateista, jotka
liittyvät Perävaunun käyttöön ja säilytykseen siitä ajankohdasta alkaen kun Perävaunu lähti Vuokraamon alueelta ja sopimus alkoi,
siihen saakka kunnes se on palautettu Vuokraamolle kohdan 11 ehtojen mukaisesti.
12.2 Vuokraaja korvaa kaikki kulut, jotka Vuokraamolle on aiheutunut siitä, että se on puolustanut sen vuokrasopimuksen tai näiden
yleisten vuokra- ja vakuutusehtojen mukaisia oikeuksia tai käyttänyt näiden mukaisia oikeusuojakeinoja.
13.0 Vastuunrajoitus
Ellei tässä sopimuksessa toisin todeta, Vuokraamo ei vastaa:
- 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 Vuokraamon tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.
- 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, tarvittavien lupien tai asiakirjojen puuttumisen ja /tai lupahakemuksen oikea-aikaisen
tekemisen laiminlyönnin seurauksista.
- Vuokraamo ei vastaa mistään rahdin vahingoittumisesta tai ajoneuvon tai sen osien rikkoutumisesta, eikä mistään ruoan
pakastusyksikön tai sen osien vahingoittumisesta tai rikkoutumisesta.
- Missään tapauksessa Vuokraamo ei vastaa välillisistä tappioista tai vahingoista.
- Mikäli Vuokraamo joutuu maksamaan vahingonkorvauksia, niiden summa ei voi koskaan ylittää vuokrasopimuksessa
tarkoitetun kaluston kulloistakin vakuutusarvoa.
14.0 Vakuudet ja korko
Vuokraamolla on oikeus milloin tahansa tämän sopimuksen voimassaolon aikana vaatia, että Vuokraaja asettaa hyväksyttävän
vakuuden vuokraajan vuokraamoa kohtaan olevien velvoitteiden täysimääräisen suorittamisen vakuudeksi.
Mikäli jotakin summaa ei makseta tämän sopimuksen mukaisena eräpäivänä, Vuokraajan katsotaan ilman erillistä ilmoitusta olevan
viivästynyt maksuissaan. Kyseisestä päivästä lähtien, se mukaan lukien, Vuokraamolla on oikeus vaatia Vuokraajalta 1,5 %
viivästyskorkoa erääntyneelle summalle jokaiselta alkavalta kuukaudelta, sekä hallinnolliset kulut.
15.0 Vuokraamon rahoitus
Vuokraaja on tietoinen siitä, että rahoitusyhtiö on rahoittanut Vuokraamon kaluston osamaksusopimuksella tai leasingsopimuksella. Luotonantajana toimivalla rahoitusyhtiöllä on oikeus ottaa takaisin rahoitussopimuksen kohteena oleva kalusto.
Mikäli Vuokraamo on rahoittanut kaluston osamaksulla, sovelletaan seuraavaa:
"Vuokraaja hyväksyy sen, että rahoitusyhtiöllä on oikeus täysin ilman korvausvelvollisuutta ja viipymättä ottaa takaisin
omistamansa vuokrattu kalusto Vuokraajalta, mikäli osamaksukaupasta annetussa laissa mainitut takaisinottamista koskevat
edellytykset täyttyvät. ”
Mikäli Vuokraamo on rahoittanut laitteet kaluston leasing-sopimuksella, sovelletaan seuraavaa:
“Vuokraaja hyväksyy sen, että rahoitusyhtiöllä on oikeus täysin ilman korvausvelvollisuutta ja viipymättä ottaa takaisin vuokrattu
kalusto, mikäli Vuokranantaja ei noudata sopimusvelvoitteitaan rahoitusyhtiötä kohtaan, tai asetetaan konkurssiin, tai mikäli on
muu peruste, joka oikeuttaa rahoitusyhtiön purkamaan sopimuksensa Vuokraajan kanssa heti päättyväksi ja ottamaan takaisin
kaluston.”
Mikäli Vuokraamo on viivästynyt maksuissaan rahoitusyhtiölle niin, että kaluston takaisin ottaminen on mahdollista, Vuokraajalla on
oikeus maksaa erääntyneet määrät Vuokraamon puolesta ja vähentää ne keskinäisen vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta.”
16.0 Sopimuksen siirtäminen
Vuokraamolla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.
17.0 Sovellettava laki ja oikeuspaikka
17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
17.2 Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vuokraamo on oikeutettu
perimään myös maksamattomat vuokrat ja muut maksut, vaatimaan vahingonkorvausta sekä saattamaan muutkin vuokrasopimusta
koskevat asiat ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Kuitenkin Vuokraamolla on oikeus valita oikeuspaikaksi kaikissa em.
asioissa oikeudenkäymiskaaren 10 luvun perusteella määräytyvä Vuokraajan oikeuspaikka.

