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HEINOLAN VUOKRAKONE OY:N HENKILÖNOSTINTEN VUOKRAUSEHDOT 01.03.2012
Vuokralleottaja, jäljempänä asiakas, ja Heinolan Vuokrakone Oy, jäljempänä
vuokralleantaja, ovat tehneet seuraavan Heinolan Vuokrakone Oy:n omistamien ja
hallinnoimien koneiden ja laitteiden vuokrausta koskevan sopimuksen alla mainituin
ehdoin.
1. Vuokra-aika lasketaan alkavaksi päivästä, jolloin vuokrakone tai -laite lähetetään tai noudetaan
vuokralleantajan varastolta ja päättyväksi sinä päivänä, jolloin se palautetaan varastoon. Lähetysja palautuspäivät luetaan mukaan vuokrapäiviksi.
2. Kaksivuorotyössä korotetaan vuokraa 60 %:lla ja vastaavasti kolmivuorotyössä 100 %:lla.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän.
3. Vuokra laskutetaan normaalisti viideltä päivältä viikossa. Mikäli asiakas käyttää laitetta myös
lauantaina ja/tai sunnuntaina tai muuna juhlapyhänä, on tämä velvollinen maksamaan
päivävuokran myös näiltä päiviltä. Asiakkaan mahdolliset arkivapaat eivät oikeuta
vuokrahyvitykseen.
4. Maksuehto on 14 pv netto, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole muuta sovittu. Asiakkaan on
maksun viivästyessä maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka ylittää
seitsemällä prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan ministeriön vahvistaman viitekoron sekä
mahdollisesta perimisestä aiheutuneet kulut.
5. Vuokralaitteen kuljetuskustannuksista vastaa asiakas, mikäli muusta ei ole kirjallisesti sovittu.
Kuljetusmaksu käsittää laitteen kuljetuksen työmaan lastauspaikalle ja käyttöopastuksen sekä
noudon samasta paikasta. Lastauspaikalta laitteen kuljetus työkohteeseen tai nouto työkohteesta
lastauspaikkaan veloitetaan erikseen kuljettajan työtuntien mukaan. Asiakas vastaa myös
tarvittavasta käyttöenergiasta, voiteluaineista ja päivittäisestä huollosta sekä käyttöhenkilökunnan
hankkimisesta. Mikäli vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen
vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus asiakkaan lukuun ja tämän kustannuksella.
Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia muusta vakuutusturvasta.
6. Asiakkaan on käsiteltävä vuokralaitetta asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen
sekä huolehdittava sen puhtaanapidosta. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle
vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä, puutteellisesta huollosta ja
korjauksesta johtuvista seisontapäivistä tai puhdistuksesta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
Asiakas vastaa siitä, että laitetta käytetään vain sen normaalia käyttötarkoitusta vastaavassa
käytössä. Asiakas ei saa ilman vuokralleantajan suostumusta ryhtyä vuokralaitteen korjaustoimiin
eikä antaa kenenkään muun kuin vuokralleantajan hyväksymän henkilön tai laitteen valmistajan
edustajan korjata sitä. Asiakas korvaa tuhoutuneen tai kadonneen laitteen uushankinta-arvoon.
Vuokralleantaja vastaa laitteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
7. Mikäli laitteessa ilmenee jokin vika tai käyttöhäiriö, joka estää sen normaalin käyttötarkoituksen
mukaisen käytön, asiakkaan on tästä heti ilmoitettava. Vuokralleantajan on tällöin korjattava
ilmennyt vika tai korvattava ko. laite toisella vastaavanlaisella toimivalla laitteella. Korvaavaa
laitetta koskevat niin ikään tämän sopimuksen määräykset. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan
siitä, kun asiakas on ilmoittanut viasta tai käyttöhäiriöstä vuokralleantajalle.
8. Vuokralleantaja ei vastaa vuokra-aikana laitteen käytöstä tai rikkoontumisesta asiakkaalle tai
kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä kustannuksista tai vahingoista.
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9. Asiakas vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisista työmaatarkastuksista. Lisäksi
asiakas vastaa siitä, että henkilönostimen käyttäjällä on työsuojelulainsäädännön edellyttämät
taidot laitteella työskentelemiseen.
10. Asiakas ei saa siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokralaitetta kolmannelle osapuolelle
ilman vuokralleantajan kirjallista lupaa.
11. Mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai laiminlyö erääntyneet vuokramaksut,
vuokralleantajalla on oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrattu laite haltuunsa
asiakasta kuulematta. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle yllämainitusta
toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset.
12. Vuokralleantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
13. Tämä sopimus on laadittu kahtena samanlaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.
14. Tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet käsitellään vuokralleantajan kotipaikan
oikeudessa. Velkomusta saa vuokralleantaja harkintansa mukaan hakea myös asiakkaan
kotipaikan oikeudessa.

