Vuokrasopimus

Tekstiilipesuri

VUOKRAAMINEN
Vuokratakseen tuotteita asiakkaan (vuokraajan) on hyväksyttävä nämä vuokraehdot.
Vuokranantajana toimii tmi Jovnnas (1459755-7). Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa
tuotteet vuokranantajalta. Tmi Jovnnas vuokraa tekstiilipesureita täysi-ikäisille
yksityishenkilöille, sekä yrityksille Suomeen. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet.
Tuotteet noudetaan käyttöön tai ne toimitetaan asiakkaalle mikäli näin on erikseen sovittu.
Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä.
Tuotteiden lainaaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kielletty. Tuotteita ei saa
viedä ulkomaille.

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN
Tuotteet tulee palauttaa viimeistään varauksen yhteydessä ilmoitettuun aikaan mennessä.
Varausaika on yleensä vuorokauden, alkaen klo 16.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo
16.00. Tuotteen voi noutaa käyttöön ja palauttaa vapaasti vuokra-ajan sisällä.
Vuokranantaja ei kuitenkaan hyvitä mahdollisesti lyhentynyttä vuokra-aikaa. Palautuksen
tulee tapahtua kuitenkin viimeistään vuokra-ajan päättymiseen mennessä.
Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin tuotteita noudettaessa. Lisäksi tuotteet tulee
puhdistaa tuotteissa ilmoitetun ohjeistuksen mukaan ja tuotteiden tulee olla täysin ehjiä.
Mikäli tuotteita ei ole puhdistettu huolto-ohjeen mukaan, on vuokranantajalla oikeus periä
puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset vuokraajalta. Mikäli tuotteita ei palauteta
ilmoitettuun aikaan mennessä, laskutetaan vuokraajalta yhden (1) vuorokauden suuruinen
lisävuokra jokaiselta alkavalta päivältä.

TUOTTEEN RIKKOUTUMINEN TAI KATOAMINEN
Mikäli tuote rikkoutuu normaalissa, käyttö-ohjeiden mukaisessa käytössä, vuokranantaja
ottaa vastuun rikkoutumisesta, eikä vuokraaja ole korvausvastuussa. Mikäli tuote rikkoutuu
tilanteessa, jossa vuokraaja käyttää tuotetta käyttöohjeiden vastaisesti, taikka muutoin
tuotteen yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti, on vuokraaja velvollinen suorittamaan
vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen. Lisäksi Vuokraaja on
velvollinen suorittamaan varastetusta tai kadonneesta tuotteesta vuokranantajalle
uushankintahintaa vastaavan korvauksen.
Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai tuotteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi
vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu vuokrausehdot hyväksyessään huolehtimaan
tuotteesta parhaansa mukaan. Vuokraajan tulee huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ja
taidot käyttää tuotetta, vuokratun laitteen- ja sen käyttökohteen kuntoa vaarantamatta.

HINNAT
Vuokraushinta on 40€ vuorokausi sisältäen arvonlisäveron (24%). Tarkka vuokra-aika
ilmoitetaan aina varauksen yhteydessä.

MAKSUTAVAT
Maksutapoina käy käteismaksu ja lasku. Laskulla maksettaessa maksuaika 14vrk ja
hintaan lisätään laskutuslisä 5€.

ONGELMATILANTEET
Vuokranantaja saa tarvittaessa irtisanoa sopimuksen heti ja vuokraajan tulee välittömästi
palauttaa tuote mikäli vuokraaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt vuokran
maksamisen, hoitanut tuotetta vuokraehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta.
Mikäli tuote vioittuu tai katoaa vuokra-aikana, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä
viipymättä vuokranantajalle. Varkaustapauksissa on vuokraajan tehtävä ilmoitus poliisille ja
myös vuokranantajalle. Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee ohjata vuokranantajalle.
Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajalta vuokraajan aiheuttamien vahinkojen,
korvaavien tuotteiden tai saatavien perinnästä aiheutuneet kulut toteutuneiden
kustannusten mukaisina.

LISÄTIETOJA
Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta info@jovnnas.fi tai
puhelimitse numerosta 046 902 1856.

VUOKRAAJAN TIEDOT
Etunimi:____________________ Sukunimi:_______________________
Sähköposti:_________________________________________________
Puhelin:____________________________________________________
Olen lukenut ja hyväksynyt vuokrasopimuksen.
Päiväys:
Allekirjoitus:

Henkilöllisyystodistus esitetty vuokrauksen yhteydessä

