
Fillarilaukku.fi-palvelun vuokrausehdot (versio 2017.1) 

Fillarilaukku.fi-palvelun kautta vuokrattujen tuotteiden, laitteiden ja tarvikkeiden 
(myöhemmin ‘vuokrakohde’) vuokraamisessa ja peruuttamisessa noudatetaan 
seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta, fillarilaukku.fi -palvelu 
(omistaja HWN Ventures Oy) ja Asiakas, sitoviksi, kun fillarilaukku.fi-sivustolla tehty 
varaus on suoritettu ja samassa yhteydessä vuokrasumma on maksettu.  

Vuokraaminen ja maksu 

Vuokraus suoritetaan fillarilaukku.fi-verkkosivulla. Vuokraus vahvistetaan asiakkaalle 
sähköpostitse lähetettävällä vuokrausvahvistuksella, josta käy ilmi 

 Asiakkaan tiedot ja yhteystiedot 
 Vuokrakohde 
 Vuokrausaika 
 Vuokrauksen hinta 
 Vahvistus vuokran suorittamisesta 
 Vuokrausehdot 
 Tietoa vuokrakohteen noutamisesta ja palauttamisesta 
 Muuta tärkeää tietoa vuokrauksesta 

Vuokraamisen yhteydessä suoritetaan koko vuokrauksen maksu, joka tulee suorittaa 
fillarilaukku.fi-verkkopalvelussa. 

Vuokrauksen peruuttaminen 

Asiakas voi perua vuokrauksen lähettämällä sähköpostin ja lii tteenä sähköpostitse 
vastaanottaman varausvahvistuksen osoitteeseen: asiakaspalvelu@fillarilaukku.fi. 
Muilla keinoin varaamisen peruminen ei ole mahdollista. 

Asiakkaalla on oikeus perua vuokraus kuluitta, mikäli vuokraus perutaan yli 2 
kuukautta (60 kalenteripäivää) ennen vuokrauksen alkua. Mikäli vuokraus perutaan 
alle 2 kuukautta mutta yli 2 viikkoa (14 kalenteripäivää) ennen vuokrauksen alkua, 
pidätetään vuokrauksen arvosta 50%. Alle 2 viikkoa ennen varauksen alkua 
perutuista varauksista pidätetään 80% varauksen arvosta. 

Fillarilaukku.fi-palvelun omistajan oikeus peruuttaa vuokraus 

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este vuokrauspalvelun tuottamiseksi, fillarilaukku.fi -
palvelun omistajalla on oikeus perua vuokraus. Palvelun omistaja on velvollinen 
ilmoittamaan tästä asiakkaalle sähköpostitse viipymättä. Asiakkaalla on tällöin 
oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Ylivoimainen este 
voi olla esimerkiksi vuokratun vuokrakohteen vaurioituminen käyttökelvottomaksi tai 

mailto:asiakaspalvelu@bikecase.eu


ylivoimainen este toimittaa vuokrattu vuokrakohde asiakkaalle esimerkiksi edellisen 
vuokraajan vuokrakohteen palauttamiseen liittyvän laiminlyönnin vuoksi.  

Vuokrakohteen nouto ja palautus 

Vuokrakohteen nouto- ja palautussijainti vahvistetaan asiakkaalle 
vuokravahvistuksen yhteydessä. Asiakas näkee vuokrakohteen sijainnin myös 
etukäteen vuokrausta tehdessään fillarilaukku.fi -sivustolla. Fillarilaukku.fi-palvelu ei 
ole velvollinen toimittamaan tai noutamaan vuokrauskohdetta asiakkaal le / 
asiakkaalta. 

Vuokrakohdetta palautettaessa asiakas on velvollinen palauttamaan vuokrakohteen 
vuokrauksen päättymisajankohtaan mennessä vuokravahvistuksessa mainittuun 
osoitteeseen. Mikäli asiakas myöhästyy palautuksessa, on hänen ilmoitettava 
sähköpostitse (asiakaspalvelu@fillarilaukku.fi) myöhästymisestään. 12 tuntia 
ylittävistä myöhästymisistä peritään myöhästymismaksuna 50% vuokrauksen 
arvosta. 

Asiakkaan on käytettävä vuokrakohdetta käyttötarkoituksen mukaisesti. Mikäli 
asiakas välinpitämättömyyttään tai tahallisesti vaurioittaa vuokrakohdetta tai jättää 
vuokrakohteen palauttamatta, on hän velvollinen korvaamaan vuokrakohteen 
kunnostuksesta aiheutuvat kulut tai mikäli vuokrakohde on kadonnut tai vaurioitunut 
korjauskelvottomaksi, 80% uuden vastaavan vuokrakohteen hankintahinnasta, 
kuitenkin enintään 500 euroa. 

Muuta vuokraukseen liittyvää 

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenvuokrata fillarilaukku.fi-palvelusta vuokraamaansa 
vuokrakohdetta. 

Fillarilaukku.fi-palvelu ja sen omistaja HWN Ventures Oy eivät vastaa vuokrakohteen 
käytöstä aiheutuvista kustannuksista, eikä myöskään kummankaan vuokrauksen 
osapuolen peruutuksista aiheutuvista välillisistä kustannuksista, kuten esimerkiksi 
korvaavien tuotteiden vuokrakustannuksista. 
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