VUOKRAUSEHDOT
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EHTOJEN TARKOITUS JA HYVÄKSYMINEN
Nämä vakioehdot ovat vuokrasopimuksen liiteosa, jolla sovitaan irtaimen tavaran
vuokrasuhteen säännöistä vuokrasuhteen osapuolten välillä. Vuokrausehdoilla
säännellään osapuolten välistä vastuunjakoa, velvollisuuksia sekä muita vuokrasuhteen kannalta olennaisia seikkoja.
Vuokralainen hyväksyy nämä vuokrausehdot allekirjoittamalla vuokrasopimuksen
tai muulla tavoin hyväksymällä vuokrasopimuksessa tarkoitetun vuokrasuhteen
olemassaolon osapuolten välillä.
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VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena toimii vuokraussopimukseen merkitty vesikulkuneuvo, lisävarusteet ja mahdollinen kuljetustraileri.
Jäljempänä käytettäessä termiä ”vuokrauskohde”, puhutaan kaikista vuokrasopimuksessa yksilöidyistä irtaimista esineistä.
Tiettyjä esineitä koskevia vastuusuhteita säännellään näissä ehdoissa erikseen. Mikäli osapuolet ovat sopineet, ettei jotain tässä sopimuksessa tarkoitettua esinettä
oteta vuokrasopimuksen osaksi, ei näiden ehtojen kyseistä esinettä koskevat ehdot
tule osaksi vuokrasuhdetta, vaan ne jätetään huomiotta.
Esimerkiksi vuokralaisen käyttäessä omaa traileria, jäävät näiden ehtojen erityisesti traileria koskevat osat vuokrasuhteen ulkopuolelle

3

VUOKRA-AIKA JA VASTUU VUOKRAUSKOHTEESTA
Vuokrasuhteen alku- ja loppupäivämäärät määritellään vuokrasopimuksessa.

3.1

Vuokra-aika ja vastuu vuokrauskohteesta noudettaessa
Tilanteessa, jossa vuokralainen noutaa vuokrauskohteen itse, alkaa vuokra-aika ja
näiden ehtojen tarkoittama vastuu vuokrauskohteesta noutohetkellä, kun vuokralainen on saanut vuokrauskohteen hallintaansa.
Vuokra-aika ja vastuu vuokrauskohteesta päättyy, kun vuokralainen palauttaa
vuokrauskohteen vuokranantajalle vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana, ja
vuokrauskohteen hallinta siirtyy vuokranantajalle.

3.2

Vuokra-aika ja vastuu vuokrauskohteesta toimitettaessa
Tilanteessa, jossa vuokranantaja toimittaa vuokrauskohteen vuokralaisen kanssa
sovittuun paikkaan, alkaa vuokra-aika ja näiden ehtojen tarkoittama vastuu vuokrauskohteesta, kun vuokranantaja on luovuttanut määräpaikassa vuokrauskohteen
vuokralaisen hallintaan.
Vuokranantaja vastaa vuokrauskohteesta kuljetuksen ajan.
Vuokra-aika ja vastuu vuokrauskohteesta päättyy, kun vuokranantaja noutaa vuokrauskohteen vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana, ja vuokrauskohteen hallinta siirtyy vuokranantajalle.
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VUOKRALAISEN VIIVÄSTYS
Mikäli vuokralainen viivästyy vuokrauskohteen palautuksen osalta sovitusta määräajasta, on vuokranantaja oikeutettu perimään vuokralaiselta 100 euron viivästysmaksun.
Mikäli palautuksen osalta sovitusta määräajasta sovitaan puhelimitse tai muulla tavoin toisin vuokrasuhteen aikana, ei vuokranantajalla ole oikeutta periä edellä yksilöityä viivästysmaksua.
Vuokranantajalla ei myöskään ole oikeutta periä viivästysmaksua, mikäli vuokralaisen viivästys on vähäinen (alle tunti), eikä vuokranantaja kärsi vahinkoa siten,
että seuraava vuokralainen ei saa vuokrauskohdetta tai sen osaa määräaikaan mennessä.
Mikäli vuokralaisen viivästyksen johdosta vuokrauskohde ei ole varauskalenterin
mukaisesti saatavilla seuraavan vuokralaisen käyttöön, on vuokranantajalla oikeus
periä viivästysmaksun lisäksi korvaus kärsimästään vahingosta.
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VUOKRAUSKOHTEEN TARKISTUS JA LUOVUTUS
Vuokralainen on velvollinen tarkistamaan vuokrauskohteen ennen vuokrauskohteen hallinnan siirtymistä. Alla yksilöidään tarkistusvelvoitteen sisältö tarkemmin.

5.1

Vesijetin tarkistus
Vuokralainen tarkistaa vesijetin huolellisesti ennen hallinnan siirtymistä ja vuokraajan alkua. Vesijetissä olevat mahdolliset viat ja virheet listataan kirjalliseen luetteloon, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.
Osapuolet sopivat erikseen tarkistuksen yhteydessä mahdollisesta vuokrahyvityksestä.
Mikäli vuokralainen laiminlyö vesijetin huolellisen tarkistuksen tai mahdollisesti
havaitsemastaan vauriosta tai viasta ilmoittamisen, oletetaan vaurion tai vian syntyneen vuokrauksen aikana, ellei vuokralainen toisin näytä.

5.2

Trailerin ja mahdollisten lisävarusteiden tarkistus
Vuokralainen tarkistaa ennen vuokra-ajan alkua trailerin ja muiden vuokrasopimuksen tarkoittamien esineiden, laitteiden tai lisävarusteiden kunnon. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista, vioista tai virheistä
edellä yksilöityjen esineiden osalta ilman aiheetonta viivytystä.
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VUOKRAUSKOHTEEN KÄYTTÖ

6.1

Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja tarjoaa aina vuokralaiselle vuokrauskohteen käyttöä varten pelastusliivit veloituksetta.
Vuokranantaja tarjoaa vuokralaiselle ennen vuokra-ajan alkua opastuksen vuokralaiselle vuokrauskohteen turvallisesta käytöstä, johon kuuluu ajo-opastus vesijetin
turvalliseen käyttöön liittyen. Tämä opastus ei poista vuokralaisen velvollisuutta
perehtyä myös omaehtoisesti vesijetin turvalliseen käyttöön ennen vuokra-ajan alkua.
Vuokranantaja luovuttaa vesijetin täyteen tankattuna vuokralaisen käyttöön, ellei
toisin sovita.
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Vuokranantaja on velvollinen opastamaan vuokralaisen pyynnöstä myös trailerin,
vesilelujen ja mahdollisten muiden erikseen sovittujen lisävarusteiden käytössä.
6.2

Vuokralaisen velvollisuudet
Vuokralainen sitoutuu käsittelemään, käyttämään, huoltamaan ja säilyttämään
vuokrauskohdetta huolellisesti.
Vuokralainen sitoutuu palauttamaan vuokrauskohteen ajallaan kokonaisuudessaan.
Vuokraajan tulee olla vähintään 18-vuotias.

6.2.1

Vesijettiä koskevat erityiset huolellisuusvelvoitteet
Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Polttoaineena on 95E. Vuokralainen vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä
että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö
omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Vuokralainen sitoutuu varmistamaan, että vesijetin käynnistäminen on turvallista
ja vedensyvyys on vähintään 1 metri. Vesijetin turbiini ei kestä muuta kuin vettä.
Rantaan ajettaessa vuokralaisen täytyy sammuttaa vesijetti hyvissä ajoin ennen
rantaviivaa. Vesijetin käynnistäminen ja ajaminen alle metrin syvyisessä kohdassa
on ehdottoman kiellettyä.
Vuokralainen sitoutuu käyttämään lisävarusteena annettuja lepuuttajia, jos vuokralainen ajaa vesijetillä laituriin.
Vuokralainen sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä
liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. Vuokralainen vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen
vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi.
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle.
Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraajan kirjallista lupaa
on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin.
Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokrasuhteen aikana mahdollisesti ilmenevistä vesijetin vioista vuokranantajalle ilman aiheetonta viivytystä. Vuokralaisen havaitessa vesijetissä vuokra-ajan aikana käyttöä haittaavan vian tai vaurion,
tulee vuokralaisen lopettaa välittömästi vesijetin käyttö, ja odottaa vuokranantajan
ohjeita.
Vuokralainen sitoutuu palauttamaan vesijetin täyteen tankattuna. Tankkausvajauksista vuokranantajalla on oikeus veloittaa vuokralaiselta 3 euroa litralta. Vuokralainen tankkaa vesijettiin 95E-polttoainetta.
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VUOKRAUSKOHTEEN VAHINGOT

7.1

Vesijetin vahingot
Vesijetille aiheutuneesta vahingosta vuokralaiselta veloitettava omavastuusumma
on 1500 euroa. Vuokranantajalla on oikeus periä omavastuusumma vuokralaiselta, mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa vuokra-aikana.
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Tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu vahinko voidaan periä täysimääräisenä vuokralaiselta. Törkeä huolimattomuus tarkoittaa selkeästi välinpitämätöntä suhtautumista seurauksiin, kuten karille tai kiville ajaminen ja yhteentörmäys tilanteet.
Metasor Oy (1011724–5) aputoiminimi Metajet ei ole korvausvastuussa asiakkaan
aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista.
Vuokralainen vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista.
Pienempien vaurioiden hinnasto:
Vaurioitunut impelleri (potkuri) 400€
Vaurioitunut kulutusrengas 130€
7.2

Trailerin vahingot
Trailerille aiheutuneesta vahingosta vuokralaiselta veloitettava omavastuusumma
on 500 euroa. Vuokranantajalla on oikeus periä omavastuusumma vuokralaiselta,
mikäli trailerille aiheutuu vahinkoa vuokra-aikana.
Tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu vahinko voidaan periä täysimääräisenä vuokralaiselta. Törkeä huolimattomuus tarkoittaa selkeästi välinpitämätöntä suhtautumista seurauksiin, joita tietty toiminta voi aiheuttaa.

7.3

Omavastuu suoritus
Omavastuuosuudet suoritetaan vuokranantajalle.

7.4

Muut vuokrauskohteen vahingot
Muista vuokrasopimuksen tarkoittamista varusteista ja tavaroista peritään alla olevan hinnaston mukainen maksu, mikäli varuste tai tavara tuhoutuu, katoaa tai vahingoittuu merkittävästi.
Mikäli vahinko on vähäinen ja viittaa selvästi normaaliin kulumiseen, ei alla olevan
hinnaston maksua peritä (koskee esim. vetoketjun rikkoutumista, vähäistä nirhaumaa ym. pientä kulumaa).
Vahinkohinnasto:
Liivit 100 euroa/kpl
Vesilelut 400 euroa/kpl
Turvakytkimen/Avaimen hukkuminen 250 euroa
Muut tarvittavat vuokraustarvikkeet (hinausköysi, mela, lepuuttajat, muut köydet)
Tapauskohtaisesti 50 € -150 €
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ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisten
neuvottelujen ja sovintosopimuksen avulla.
Mikäli erimielisyyttä ei saada sovintoteitse ratkaistua, ratkaistaan kaikki vuokrasuhteesta johtuvat riidat vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
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