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Näissä ehdoissa: 

– Asiakas: Laitteen vuokraaja 

– Yritys: Laitteen vuokranantaja, EcoLeino Oy, y-tunnus 3159125-3 

 

Vuokra-aika 

Vuokra-aika alkaa normaalisti samana päivänä klo.14, tai kun asiakas on noutanut vuokrattavan laitteen. 

Vuokra-aika päättyy normaalisti seuraavana päivänä klo. 12. 

Vuokra-aika kestää kuitenkin niin kauan, kunnes laite on palautettu yritykselle. 

Vuokra-aika ilmoitetaan tilausta tehdessä. 

 

Vuokramaksu 

Vuokramaksu tapahtuu etukäteen verkkokaupassa, käteisellä, tai erikseen sovitusti laskulla. Asiakas on aina 

henkilökohtaisesti vastuussa vuokranmaksusta.  

 

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuu 

Vuokrattavaa laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Asiakkaalle ei ole oikeutta vuokrata laitetta 

kolmannelle osapuolelle, ilman yrityksen hyväksyntää. 

Asiakas on velvollinen käyttämään laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa 

samassa kunnossa. 

Asiakkaan on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista 

välittömästi. Jos puutteista tai virheistä ei ole kirjallisesti ilmoitettu, on vuokralainen näistä täydessä 

vastuussa, jos ne ovat sellaisia mitkä ovat olleet vuokralaisen havaittavissa vuokraushetkellä. 

Jos vuokrattavaan laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, siitä on ilmoitettava välittömästi yritykselle. 

Asiakas voi myös palauttaa laitteen vikatilanteessa heti, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. 

 

Asiakas on velvollinen: 

– korvaamaan laitteeseen tai sen varusteisiin vuokra-aikana tulleet vahingot täysimääräisesti 

– korvaamaan laitteen väärästä, tai huolimattomasta käytöstä koituneet kulut täysimääräisesti 

– korvaamaan vuokrattavan laitteen vuokra-aikana hävinneet osat ja tarvikkeet 

– perehdyttämään kaikki laitetta käyttävät henkilöt käyttöohjeisiin. Vuokranantaja ei vastaa 

mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista 

– normaalia kulumista ei pidetä vahinkona 
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Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa 

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti yritykselle laitteessa havaitusta viasta, sattuneesta 

vahingosta tai varkaudesta. Varastamisesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille sekä yritykselle. 

Vuokralainen saa vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00 

€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä, esimerkiksi rengasvaurio. Tällöin 

vuokralaisen on esitettävä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite maksamisesta. 

Onnettomuuden sattuessa asiakas on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen yritykselle. 

Hirvieläinvahingoissa asiakkaan on aina ilmoitettava poliisille, sekä toimitettava yritykselle poliisin todistus 

ilmoituksesta. 

Jos asiakas ei suorita edellä mainittuja ilmoituksia, hän vastaa yritykselle niistä syntyneistä kuluista 

täysimääräisesti. 

 

 

Vakuutukset 

Yritys on vakuuttanut kylpytynnyrin kärryineen liikenne- sekä vahinkovakuutuksella. Asiakas vastaa itse 

mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja 

varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa asiakkaan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia 

vaurioita, riippuivat ne sitten väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Näistä vaurioista asiakas on 

vastuussa niiden täydestä arvosta. 

Vuokrattavan laitteen omavastuu on 500€, joka tarvittaessa peritään asiakkaalta. 

 

  

 

Vuokrattavan laitteen palautus 

Laite on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan puitteissa, tyhjennettynä ja perus 

siistittynä(huuhtelu, roskat pois jne). Yritys desinfioi paljun aina asiakkaan jälkeen.  

Palautusaika on normaalisti seuraavan päivän klo. 12 mennessä. Esimerkiksi palju tiistaiksi, palautus 

keskiviikkona klo. 12. Palju pe-su, palautus maanantaina klo. 12 mennessä. Palautusajan muuttumisesta on 

riittävän ajoissa ilmoitettava ja sovittava yrityksen kanssa.  

Yrityksellä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta, jos asiakas palauttaa laitteen ennen sovittua vuokran 

päättymistä. 

Jos vuokrattavaa laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan muuttumisesta ole 

sovittu yrityksen kanssa riittävän ajoissa, tästä veloitetaan hinnastomme mukaisesti. 

Jos asiakas ei täytä näitä edellä mainittuja velvoitteita, on yrityksellä oikeus periä kohtuullinen korvaus 

yritykselle aiheutuneista kuluista. 
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Yrityksen velvollisuudet 

Yritys vastaa siitä, että vuokrattava laite on teknisesti siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää 

sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Jos laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, 

on asiakkaalla oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on 

olennainen, asiakas voi vaatia vuokrasopimuksen purkamista. 

Yritys ei vastaa vuokrattavan laitteen vian, virheen, tai virheellisen käytön aiheuttamasta vahingosta 

asiakkaalle, tai asiakkaan omaisuudelle. Yritys ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jota 

rikkoutumisesta tai keskeyttämisestä voi asiakkaalle aiheutua. 

 

Sopimuksen purkaminen 

Jos asiakas peruu tilauksen viimeistään 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, yritys palauttaa maksun. Yritys 

pidättää tilauksen peruutuksesta 20€. 

Jos asiakas peruu tilauksen viimeistään 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, yritys palauttaa maksun. Yritys 

pidättää tilauksen peruutuksesta 40€.  

Jos asiakas peruu tilauksen myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, yritys pidättää tilauksen 

peruutuksesta 50% vuokrasummasta. 

Yrityksellä on oikeus purkaa vuokrasopimus palauttamalla asiakkaan maksamat vuokramaksut 

kokonaisuudessaan, ilman erillistä korvausta. 


