ERÄHEPUN KYLPYTYNNYRINVUOKRAUSEHDOT
Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla, vuokralleantajaa ja vuokraajalla
vuokralleottajaa.
Vuokrasopimus koskien: Lasikuituista kylpytynnyriä (musta 1600L)+ ulkopuolinen
merialumiini kamiina, sekä peräkärry Farmi Pro 757 T. Rek.no WSG-478.

1. KYLPYTYNNYRIN KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan kylpytynnyristä/ peräkärrystä yhtä hyvin kuin
huolellinen henkilö omastaan.
b) Peräkärryn jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.
c) Kylpytynnyri/ peräkärry luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein.
Vuokraamon luovuttaessa kylpytynnyrin/ peräkärryn vuokraajalle kummankin osapuolen
on syytä tarkastaa niiden kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien
kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen
suoritettuaan laiminlyö ilmoittaa vauriosta vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen
vuokra-aikana.
2. VASTUU KYLPYTYNNYRISTÄ/ PERÄKÄRRYSTÄ JA SEN VARUSTEISTA
VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan täysimääräinen vastuu
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti:
a) Korvaamaan sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Korvaamaan vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.
2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos kylpytynnyrille/ peräkärrylle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta
vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, peräkärryn vetämisestä alkoholin tai
muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käyttö rikolliseen tarkoitukseen taikka
siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja
on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.
3. VAKUUTUKSET
Peräkärryllä on voimassa oleva liikennevakuutus, sekä peruskasko.
4. VUOKRAN MAKSU
Vuokra maksetaan noudettaessa, käteisellä tai jälkikäteen laskulla.
5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava kylpytynnyri/ peräkärry vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain
mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen
antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet. Kylpytynnyri/ peräkärry luovutus
vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa.

6. KYLPYTYNNYRIN/ PERÄKÄRRYN HOITO
Vuokraajan tulee huolehtia kylpytynnyrin, kamiinan ja peräkärryn puhdistuksesta, jos
asiasta ei ole muuta sovittu. Vuokraamolla on oikeus laskuttaa puhdistamatta jäänyt
kylpytynnyri jälkikäteen!! (Puhdistuksen hinta 80€+ jälkilaskutuskulut)
7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vahingosta tai varkaudesta.
Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen
ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.
b) Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita
vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi.
Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.
c) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa
vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.
8. VUOKRAAMON VASTUU
Jos vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan
huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista.
9. KYLPYTYNNYRIN PALAUTTAMINEN
a) Kylpytynnyri/ peräkärry on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan
päättyessä. Kylpytynnyri/ peräkärry on palautettaessa oltava siivottu. Palautus tapahtuu
sovitun vuokra-ajan puitteissa.
b) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä
vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.
10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
a) Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että
vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta.
11. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla ja jos vuokraaja on
kuluttaja, voi vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos
erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan
asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon
kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinonharjoittaja,
nostetaan kanne aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.

12. VUOKRA-AIKA
Kylpytynnyri/ peräkärry luovuttaminen tapahtuu:
_____________________________________________
Palauttaminen tapahtuu viimeistään: __________________________________________
Vuokra- aika yhteensä: __________________________________________________vrk
13. TAKUUMAKSU
Takuumaksun suuruus on ______________€. Vuokranantajalla on oikeus pitää
takuumaksusta vahingoista syntyneitä kuluja vastaava summa. Mikäli kylpytynnyri/
peräkärry palautetaan samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä, on vuokranottajalla
oikeus saada koko rahasumma takaisin.

Muut varusteet:___________________________________________________________

Paikka ja aika: ____________________________________________________________
Allekirjoitukset:
Vuokranantaja:____________________________________________________________
Nimenselvennys:__________________________________________________________
Vuokraaja: _______________________________________________________________
Nimenselvennys: __________________________________________________________
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