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V u o k r a e h d o t  
 

Yleistä: 

Nämä vuokraehdot koskevat henkilönostinta ja astuvat voimaan sillä hetkellä kun 

henkilönostin luovutetaan vuokraajalle. 

  

Henkilönostimesta: 

Vuokrattavat henkilönostimet ovat vuositarkastusta läpäisseet ja täyttävät kaikki 

työturvavaatimukset.  

Henkilönostimet ovat ja pysyvät vuokra-antajan omaisuutena ja niitä ei saa käyttää tämän 

sopimuksen vastakkaisesti eikä saa olla sellaisessa käytössä että vaarantaa vuokra-antajan 

omaisuusoikeutta. Vuokraaja ei saa uudelleen merkata henkilönostinta tai jollain muulla 

tavalla muuttaa identifikaatiota, kirjallista ohjeistusta tai vastaavaa.  

Henkilönostinta saa ainoastaan käyttää sellaisiin työtehtäviin ja sellaisten työ-olosuhteiden 

alla mihin nostin on tarkoitettu.   

Henkilönostin joka on varustettu teleskoopilla ei saa käyttää hiekkapuhallustöihin. 

Henkilönostinta ei saa, ilman vuokra-antajan lupaa, kuljettaa toiselle työpaikalle kuin 

sovitetulle, tai olla toisen ihmisen käytössä kuin vuokraajan. 

 

Vuokra-aika, nouto ja palautus  

Vuokra-aika lasketaan siitä päivästä jolloin nostinta haetaan ja päättyy siinä päivänä kun se 

palautetaan. Jos vuokra-ajasta ei sovita niin päättyy vuokra-aika siinä päivänä jolloin 

nostinta palautetaan. 

Henkilönostinta tulee hakea vuokranantajalta, jos muuta ei ole sovittu. Palautusvaiheessa  

tulee nostinta olla samassa kunnossa kun luovutustilanteessa. Jos näin ei ole on 

vuokranantajalla oikeus suorittaa välttämätön puhdistus ja korjaus vuokraajan 

kustannuksella. 

  

Hoito ja käyttö: 

Vuokraottaja tulisi tarkistaa nostimen kuntoa ja huomauttaa mahdollisista vioista välittömästi.  

Vuokranantaja huolehtii nostimen hoidosta ja huollosta. Henkilönostimen korjauksia ei saa 

suorittaa ilman vuokranantajan lupaa.    

Ainoastaan täys-ikäisillä on oikeus käyttää nostinta. Ohjeita on ja manuaali seuraa nostinta. 

Käyttöohjeita ja opastusta saa myös vuokranantajalta. Ohjeita tulee noudattaa,  
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Vastuu ja vakuutus 

Henkilö joka vuokraa nostinta vastaa vuokra-ajan aikana kaikista vahingoista jotka eivät 

koostu normaalista kulutuksesta. Vaurio tulee heti ilmoittaa vuokranantajalle joka päättää 

vuokrakohteen korjauksista. Henkilönostin, joka on vaurioittunut niin pahasti, ettei pysty 

korjaamaan tulee korvata vuokraajan toimesta jälleenhankintahintaa vastaavalla summalla. 

Vuokraajalla pitää olla tavanmukainen vastuuvakuutus ja vastaa vaurioista joka nostin 

aiheuttaa yksityishenkilölle tai omaisuudelle. Vuokraaja ei voi vuokranantajalta vaatia 

vahingonkorvausta. Vuokraaja vastaa vuokra-ajan aikana vahingoista jotka nostin aiheuttaa 

vuokraajan omasta toimesta tai kolmannen osapuolen toimesta.  

  

Viivästys, vika tai häiriö/katko: 

Jos nostin ei toimi vuokranantaja tulisi ilman aiheetonta viivästystä ilmoituksen vastaanoton 

jälkeen korjaa vikaa. Vuokraajalla ei ole velvollisuutta maksaa vuokraa korjauksen aikana. 

Vuokranantaja ei vastaa vahingosta joka on aiheutettu seisonta-ajan tai käyttökatkon 

johdosta. Saamaton ansio ei myöskään korvata nostimen vikojen takia jos aiheuttavat 

sellaista.   

 
 
Jos vuokraaja rikkoo edellä mainitut vuokraehdot, on vuokranantajalla oikeutta heti 
keskeyttää vuokrasopimusta ja noutaa nostinta 
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