
 

LAITEVUOKRAUKSEN SOPIMUSEHDOT 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Labilo Oy:n 

(jäljempänä ”Labilo”) ja vuokralleottajan 

(jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä. 

Sopimusehdot koskevat mittalaitteen tai laitteiston 

vuokrausehtoja. 

 

2. VUOKRA-AIKA 

Vuokra-aika alkaa laitteiden lähettämistä 

seuraavasta päivästä. Vuokra-aika päättyy päivänä, 

jolloin laitteet on jätetty postin toimitettavaksi 

takaisin Labilolle. Vuokra-aika määräytyy, kun 

Vuokralleottaja tekee laitevuokrauksen 

verkkopalvelussa. Lyhin vuokra-aika on kolme 

vuorokautta. 

 

3. VUOKRAUKSEN KOHDE 

Vuokrauksen kohteena on Labilon ja 

Vuokralleottajan sopimat laitteet sellaisine 

tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Labilo on 

verkkopalvelussa kirjallisesti yksilöinyt. Vuokraan ei 

kuulu laitteiden käyttöenergia, päivittäinen huolto, 

henkilökunnan hankkiminen tms., ellei niiden 

kuulumisesta vuokraan ole erikseen kirjallisesti 

sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen laitteet 

vastaanottaessaan tarkastamaan laitteiden sekä 

laitteisiin liittyvien mahdollisten varusteiden 

määrän, laadun ja kunnon. Mikäli laitteisto antaa 

aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä 

siitä viipymättä ilmoitus Labilolle. Mahdollinen 

vuokrahyvitys lasketaan siitä päivästä, jona Labilo 

saa huomautuksesta tiedon. 

 

4. LAITTEIDEN LUOVUTTAMINEN 

Laitteet lähetetään Vuokralleottajalle sopimuksen 

mukaisina Labilon varastosta Oy Matkahuolto Ab:n 

välityksellä Vuokralleottajan antamaan 

Matkahuollon noutopisteeseen, tai 

Vuokralleottajan antamaa osoitetta vastaavaan 

lähimpään Matkahuollon noutopisteeseen riippuen 

kumman toimitustavan Vuokralleottaja on valinnut. 

Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, 

Vuokralleottaja vastaa tästä aiheutuvista 

kustannuksista. 

 

5. VUOKRALAITTEIDEN KÄYTTÖ 

Vuokralleottajan tulee huolellisesti tutustua 

laitteiden käyttö- ja (turva)ohjeisiin. 

Vuokralleottajan tulee käyttää laitteita huolellisesti 

vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön 

käyttöohjeiden mukaisesti. 

 

Vuokralleottaja on velvollinen puhdistamaan 

laitteet käytön jälkeen. Vuokralleottaja ei saa 

tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun 

ottamatta korjata tai kolmannella osapuollella 

korjauttaa vuokralaitteita ilman Labilon antamaa 

suostumusta. Vuokralleottajan on Labilon sitä 

vaatiessa hyväksytettävä laitteiden käyttäjät 

Labilolla. Vuokralaitteita ei saa viedä maasta ilman 

Labilon erikseen antamaa kirjallista suostumusta. 

Vuokralleottaja ei saa peittää laitteissa olevia 

Labilon merkkejä tai merkintöjä, eikä kiinnittää 

laitteisiin omia tuote/tavaramerkkejä.  

 

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS 

Vuokralleottajan tulee palauttaa laitteet ja niiden 

varusteet puhdistettuina ja muutoin samassa 

kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. 

Laitteisiin liittyvät käyttöohjeet sekä muut 

mahdolliset dokumentit on palautettava samassa 

kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. 

Laitteet tulee palauttaa toimituksen ohessa olevan 

ohjeen mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti 

Labilon kanssa sovittu. Vuokralleottaja vastaa 

palautuksesta aiheutuvista kuljetuskustannuksista, 

mikäli palauttaa laitteet muutoin kuin sopimusta 

tehdessä on sovittu. Mikäli vuokrasopimus on 



määräaikainen, tulee Vuokralleottajan palauttaa 

laitteet välittömästi vuokrakauden päätyttyä. Mikäli 

laitteiden palautus viivästyy, Vuokralleottaja on 

velvollinen korvaamaan kaksinkertaisen vuokran 

jokaiselta viivästyneeltä vuorokaudelta kunnes 

laitteet on palautettu. 

 

7. PANTTI 

Vuokralleottaja maksaa laitetta vuokratessaan 

Labilolle laitekohtaisen panttimaksun. Panttimaksu 

palautetaan vuokraajan ilmoittamalle tilille, kun 

 laite palautuu takaisin Labilolle ja  

 laite on samassa kunnossa kuin vuokralle 

luovutettaessa. 

Labilolla on oikeus pitää panttimaksu joko kokonaan 

tai osittain Vuokralleottajan aiheuttaman 

sopimusrikkomuksen, laitteen palautuksen 

viivästymisen, laitteen rikkoutumisen tai muun 

vastaavan syyn aiheuttamien kulujen kattamiseksi. 

 

8. MAKSUT JA VIIVÄSTYSKORKO 

Sopimuksen mukainen vuokra ja panttimaksu 

laskutetaan etukäteen, jonka jälkeen 

vuokrasopimus astuu voimaan. Laitteita ei lähetetä 

Vuokralleottajalle, ennen kuin määräaikaisen 

sopimuksen maksusuoritus on saapunut Labilolle.  

 

9. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 

vuokralaitteille vuokra-aikana sattuneet vahingot ja 

niiden aiheuttamat muut kustannukset. 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-

aikana tuhoutuneet tai kadonneet laitteet niiden 

uushankintahintaan. Mikäli Vuokralleottaja on 

laiminlyönyt velvollisuutensa palauttaa laitteet ja 

varusteet puhdistettuina ja siinä kunnossa kun ne 

olivat vuokrattaessa, on Labilolla oikeus periä 

puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta. 

Palauttamatta jääneistä, kadonneista tai 

tuhoutuneista käyttöohjeista on Vuokralleottaja 

velvollinen suorittamaan Labilolle 

vuokrahinnastossa määritellyn korvaussumman. 

Vuokralleottaja vastaa turvallisuus- ym. määräysten 

noudattamisesta laitteita käytettäessä. 

 

10. LABILON VASTUU 

Labilo ei vastaa laitteiden mittaustuloksista, 

käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokranottajalle 

aiheutuvista välillisistä tai välittömistä 

kustannuksista tai vahingoista. Labilon vastuu 

rajoittuu aina laitteista sovittuun vuokrahintaan. 

Labilo vastaa omien laitteidensa huollosta ja 

sitoutuu toimittamaan korvaavan tuotteen 

vialliseksi todetun tilalle, tai vaihtoehtoisesti 

palauttamaan vuokrasumman Vuoralleottajalle 

mikäli korvaavaa laitetta ei ole saatavissa 14 

vuorokauden kuluessa.  

 

11. VAKUUTUKSET 

Vuokralleottaja vastaa laitteiden ja varusteiden 

asianmukaisesta käytöstä. Mikäli Labilo järjestää 

laitteiden kuljetuksen tai lähetyksen 

Vuokralleottajalle kohdasta 4. poikkeavasti 

Vuokralleottajan vaatimuksesta, on Labilolla oikeus 

ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.  

 

12. SOPIMUSRIKKOMUS 

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö sopimuksen 

mukaisten vuokrien maksamisen tai muutoin 

oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, 

Labilolla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja 

ottaa laitteet takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa 

kuulematta. Samanlainen oikeus Labilolla on, jos 

Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset 

olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia 

syitä olettaa hänen laiminlyövän 

maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän 

sopimusvelvoitteensa olennaisilta osin täyttämättä. 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 

vuokrasopimuksen purkamisesta Labilolle syntyneet 

kustannukset ja vahingot. 

 

13. YLIVOIMAINEN ESTE 

Labilo ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos 

luonnoneste, tulipalo, laitevaurio tai siihen 

verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, 

liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, 

kuljetusvälineiden puute, valmistuksen 

lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, 



jota Labilo ei voi kohtuudella voittaa, estää 

laitteiden tai niiden osien toimittamisen. Myös 

silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi 

uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna 

Labilolle siitä koituvaan etuun, Labilo ei ole 

velvollinen täyttämään sopimusta. Labilo ei ole 

velvollinen korvaamaan Vuokranottajalle 

sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta 

vahinkoa ja se voi voi myös purkaa sopimuksen. 

 

14. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Vuokranottajalla ei ole oikeutta siirtää 

vuokrasopimusta, eikä luovuttaa vuokralaitteita 

osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Labilon 

kirjallista suostumusta. 

 

15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat 

riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan 

käräjäoikeudessa. 


