
Littoisten konevuokraus tmi 

Koneen vuokrausehdot: 

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
Sopimusehtoja sovelletaan Littoisten konevuokraus tmi ja vuokralleottajan välillä, 
eikä ehdoilla vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. 

 
2.  Vuokra-aika 

Vuokra-aika alkaa päivästä jolloin kalusto on toimitettu vuokralle ottajalle tai 

vuokralleottaja on noutanut kaluston vuokralleantajalta. Vuokraus aika päättyy kun 

kalusto on toimitettu tai noudettu vuokralleantajalle kaikkine varusteineen. 

 

3. Vuokrauksen kohde 

Kone luovutetaan vuokralle ottajalle tankki täynnä ja palautetaan tankki täynnä. 

Tankkaus voidaan suorittaan maksulla vuokranantajalle. 

Kalustoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralle antajan kirjallista suostumusta. 

Vuokrauksen hintaa lisätään mahdolliset kuljetuskustannukset. 

 

4. Kaluston käyttö 

Vuokralle ottajan tulee tutustua kaluston käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Kalustolle 

annetaan vuokrauksen yhteydessä käyttöopastus.  

Käytä kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja 

kalustolle tarkoitetuissa olosuhteissa. Kalustoa ei saa käyttää merivedessä, ilman 

erikseen sovittuja ehtoja. 

Kalusto on puhdistettava käytön jälkeen. 

Vaurioitunutta konetta ei saa käyttää. 

Ongelma tilanteissa on otettava yhteyttä vuokralle antajaan. 

 

5. Vuokralleottajan vastuu 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen 

tai muutoin palauttamatta jääneen kaluston, sen uushankinta-arvoon.  

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös kalustolle vuokra-

aikana huolimattomasta- tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet kustannukset. 

 

6. Vuokralleantajan vastuu 

Vuokralle antaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista 

kustannuksista 

Vuokralleantaja ei vastaa Kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta, Kaluston toimituksen 

viivästymisestä tai toimituksen estymisestä, eikä Vuokralleantajan suunnittelu- ja 

asennusvirheestä tai muusta Vuokralleantajan suorittamaan palveluun liittyvästä 

virheestä Vuokralleottajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä 

kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantajan korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu 

korkeintaan osapuolten välillä sovittuun Kaluston vuokran määrään ja/tai 

palveluhinnan määrään asti. 

 

7. Vakuutukset 

Kalusto on vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokranantajan omavastuu on 200-

2000€, riippuen vahingosta. 

Vuokralle ottaja vastaa vahinkotapauksissa vähintään omavastuuosuudesta, sekä 

kulujen korvaamiset. 

 



8. Ylivoimaninen este 

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimuksen ehtoja, mikäli luonnoneste, 

tulipalo, konerikko tai edellisiin verrattava häiriö, estää kaluston vuokalle antamisen / 

-toimittamisen. Myös kohtuuttomista kustannuksista johtuvat esteet, verrattuna 

vuokralleantajan siitä saamaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään 

sopimusta.  

Vuokralle antaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralle ottajalle sopimuksen 

täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa tai kuluja. Vuokralleantajalle on myös 

oikeus purkaa sopimus. 

9. Sopimusrikkomus 
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin 
olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa 
sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. 
Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen 
taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen 
laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa 
olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen 
purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. 
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, 
että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta. 
 

 
10. Maksuehdot 

Koneen vuokra maksetaan käteisellä tai tilisiirtona voimassa olevan hinnaston 
mukaisesti viimeistään koneen noudon/palautuksen yhteydessä. 

 


