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Vuokralleottajalla on A- tai B-ajokortti (B eli henkilöautokortti tai A eli moottoripyöräkortti) sekä asiakas on yli 21
vuotias (laki vaatii kuljettajalta 21 vuoden iän). Vuokralleantaja on velvollinen tarkistamaan vuokralleottajan
ajokortin ja iän ennen ajoneuvon luovutusta.
Vuokralleantaja opastaa asiakkaalle ajoneuvon ajamiseen tarvittavat hallintalaitteet ja taidot. Asiakkaan oletetaan
osaavan liikennesäännöt ja liikenneperiaatteet. Ajoneuvon kuljettajana saa toimia vuokralleottaja ja/tai kuljettajaksi
merkitty henkilö.
Vuokralleottaja vastaa omista polttoainekuluistaan. Ajoneuvo luovutetaan asiakkaalle tankattuna, ja vastaavasti
palautetaan tankattuna, bensiini 98E5 tai vastaava (esim Shellin huoltamolta tankattaessa V-Power).
Vuokralleottaja vastaa omista liikennerikkomuksista ja muista maksuista eli sakot, tietullit, pysäköintivirhemaksut
jne.
Vuokralleottaja pitää hyvää huolta ajoneuvosta. Pidemmillä vuokrauksilla hoitaa tarvittavat tarkistukset, esim öljy ja
rengaspaineet (ks Turvallisuuskortti mittariston lipan alla ja käyttöohjekirja etukannen alla).
Vuokralleottaja pitää hyvää huolta virta-avaimesta ja ajovarusteista. Kypärä on todella helppo pudottaa vahingossa,
pyydämme kiinnittämään tähän erityistä huomiota. Vuokralleottaja vastaa myös toisen henkilön aiheuttamista
vahingoista hänen varusteille.
Ajoneuvon vakuutusturva (liikennevakuutus ja kasko) kattaa normaalin tieliikennekäytön. Vuokralleantaja ei vastaa
kuljettajan muista vakuutuksista. Vuokra kattaa normaalin tieliikennekäytön aiheuttaman normaalin kulumisen
ajoneuvoon ja sen osiin. Jos vuokralleottaja saattaa itsensä tilanteeseen jota vakuutusturva ei kata (esim
päihtyneenä ajaminen tai ajoneuvon luovuttaminen kuljettajalle jota ei vuokrasopimuksessa mainita),
vuokralleottaja vastaa aiheutuneista vahingoista itse. Rata-ajo ja muu poikkeava ajo on kielletty.
Vahinkotapauksissa omavastuu on 1000 euroa, koskee ajoneuvoa, ajovarusteita ja muita tavaroita.
Normaalia suurempi likaantuminen aiheuttaa pesumaksun tapauskohtaisesti, esim märällä hiekkatiellä ajaminen.
Normaalia suurempi kuluminen veloitetaan todellisista kustannuksista riippuen tapauskohtaisesti.
Vuokrahinta suoritetaan ennen vuokrauksen alkua. Hinnat on ajoneuvot noudettuna toimipisteestämme tai
liikkuvista toimipisteistä (ilmoitetaan erikseen). Maksu tapahtuu varauksen yhteydessä verkkokaupassa tai pankki/luottokortilla luovutuksen yhteydessä sekä laskulla etukäteen myös lahjakortit käyvät. Vuokralleantaja pidättää
oikeuden vaihtaa vuokralleottajan varaaman ajoneuvon toiseen samanlaiseen / vastaavaan laitteeseen.
Ajoneuvoa saa käyttää Suomessa. Mikäli ajoneuvo käytetään ulkomailla, asiasta tulee sopia etukäteen kirjallisesti.
Mikäli omalle kohdalle sattuu kolari, onnettomuus tai tekninen vika, pyydämme olemaan mahdollisimman pikaisesti
yhteydessä vuokralleantajaan jatkotoimien sopimiseksi. Kaikkien osapuolten oikeusturvan vuoksi toivomme
matalaa kynnystä kutsua poliisi paikalle, erityisesti syyllisyyden ollessa epäselvä. Henkilövahinkojen ja
hirvieläinvahinkojen yhteydessä poliisi on aina kutsuttava onnettomuuspaikalle. Vuokralleantaja ei ole
korvausvelvollinen vuokralleottajalle, mikäli vuokraus peruuntuu tahi keskeytyy esim kolarin tai teknisen vian
vuoksi, eikä vuokralleantaja vastaa mistään välillisistä kustannuksista.
Vuokrasopimuksesta ilmenee vuokrauksen alku- ja loppuaika. Jos palautus viivästyy ota viipymättä yhteyttä
vuokralleantajaan. Jos ajoneuvoa ei palauteta sovittuna ajankohan, vuokralleantajalla on oikeus periä asiakkaalta
kaikki aiheutuneet kustannukset sekä 50% korotettu vuokra jokaiselta alkavalta ylitysvuorokaudelta.
Vuokralleottajalla on oikeus varauksen perumiseen, ja vastaavasti vuokralleantajalla on oikeus periä peruutuksesta
aiheutuneita kustannuksia seuraavasti:
- 10% vuokrahinnasta, mikäli peruutus tapahtuu yli 72h ennen varauksen alkua
- 50% vuokrahinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 72-24h ennen varauksen alkua
- 100% vuokrahinnasta, mikäli peruutus tapahtuu alle 24h ennen varauksen alkua
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