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1 Ehtojen tarkoitus 

1.1 Näiden Yleisten ehtojen (”Sopimusehdot”) tarkoituksena 
on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti Toimittaja 
vuokraa Tilauksessa mainitut Tuotteet Tilaajalle. Näiden 
Sopimusehtojen ja Tilauksen (sekä mahdollisten liittei-
den) muodostamaa sopimuskokonaisuutta kutsutaan ”So-
pimukseksi”. Sopimus voi syntyä myös sähköpostitilauk-
sella tai puhelimitse. Nämä ehdot sitovat Tilaajaa, kun ne 
on hänelle toimitettu.   

1.2 Tässä Sopimuksessa ”Tuotteella” tarkoitetaan niitä tuot-
teita, jotka Toimittaja on vuokrannut Tilaajan käyttöön Ti-
lauksessa. 

2 Omistusoikeus  

2.1 Tuotteet ovat Toimittajan omaisuutta. Tilaaja ei tämän 
Sopimuksen perusteella saa Tuotteita omistukseensa. Ti-
laaja saa Tuotteet haltuunsa vuokralle ja Tuotteisiin aino-
astaan rajatun käyttöoikeuden.  

2.2 Tilaaja ei poista Tuotteissa mahdollisesti olevia Toimitta-
jan merkintöjä kuten logoa ja sitoutuu ylläpitämään näitä 
merkintöjä. 

2.3 Tilaaja ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä millään muul-
lakaan tavalla luovuttaa Tuotteita tai niiden osia kolman-
nelle.  

3 Tuotteiden soveltuvuus  

3.1 Tilauksessa yksilöidään Tilaajan valitsemat Tuotteet. 
Vuokraamalla Tuotteet Tilaaja vakuuttaa Toimittajalle, 
että hän on tutustunut Tuoteisiin sekä niistä annettuihin 
tietoihin ja, että ne vastaavat niitä vaatimuksia, joita Ti-
laajalla on Tuotteiden kunnon, soveltuvuuden, kestävyy-
den, turvallisuuden tai muiden ominaisuuksien suhteen. 

3.2 Toimittaja ei vastaa Tuotteen soveltumisesta Tilaajan tar-
peisiin. Tilaaja on tietoinen siitä, ettei Toimittaja käy läpi 
Tilaajan toimittamaa aineistoa siinä tarkoituksessa, että 
Tuotteiden soveltuvuus Tilaajan aikomaan käyttötarkoi-
tukseen arvioitaisiin. 

3.3 Toimittajalla on oikeus vaihtaa Tuote toiseen versioon, 
joka vastaa alkuperäistä sovituilta toiminnallisuuksiltaan.  

4  Tuotteiden varaaminen, nouto ja tarkastus 

4.1 Tilaajan maksettua vuokran Toimittaja sitoutuu siihen, 
että Tuotteet ovat Tilaajan noudettavissa Tilauksessa yk-
silöidyssä tai muuten sovitussa paikassa Tilauksessa mää-
riteltynä päivänä.   

4.2 Tuotteiden nouto tapahtuu Tilauksessa yksilöitynä tai 
muuten sovittuna ajankohtana ja Tilaajan on tällöin tar-
vittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. 

4.3 Tilaaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista 
Tuotteiden noutoon liittyvistä toimenpiteistä. Tilaaja vas-
taa siitä, että Tuotteet noudetaan ilmoitettuna aikana.  

4.4 Tilaajan tulee välittömästi noudon yhteydessä tarkastaa 
Tuotteet huolellisesti. Tarkastuksen tapahduttua Tilaajan 
tulee ilmoittaa Tuotteissa havaitsemistaan virheistä Toi-
mittajalle välittömästi. Tilaaja ei voi vedota virheisiin, 
jotka olisi voinut havaita huolellisella tarkastuksella.  

5 Tuotteen käyttö ja vahinkojen korvaaminen 
5.1 Tilaaja huolehtii, että Tuotteita käytetään ainoastaan huo-

lellisesti ja Toimittajan antamien käyttöohjeiden mukai-
sesti niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.  

5.2 Tilaajalla ei ole oikeutta ilman Toimittajan kirjallista suos-
tumusta tehdä Tuotteisiin muutoksia tai kiinnittää niihin 
lisälaitteita. 

5.3 Mikäli Tuote tai sen osa vahingoittuu tai Tuote varaste-
taan tai muuten menetetään, sinä aikana, kun tuote on 

Tilaajalla hallussa, Tilaajan on viipymättä ilmoitettava ta-
pahtumasta Toimittajalle ja avustettava Toimittajaa va-
kuutusilmoituksen tekemisessä Toimittajan ohjeiden mu-
kaisesti.  

5.4 Jos vakuutusyhtiö korvaa Tuotteeseen aiheutuneen va-
hingon Tilaajan vastuu vahingosta rajoittuu vakuutusyhti-
ölle maksettavan omavastuun määrään. Tilaaja vastaa 
kuitenkin lisäksi täysimääräisesti kaikesta sellaisesta Tuot-
teelle aiheutuneesta vahingosta ja/tai kuluista, jota va-
kuutusyhtiö ei korvaa.  

5.5 Tilaaja vapautuu korvausvastuustaan siltä osin kuin Toi-
mittaja saa vahingosta korvauksen mahdolliselta kolman-
tena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän 
vakuutusyhtiöltä. 

6 Vuokra  

6.1 Tuotteiden vuokrajaksojen pituudet on yksilöity Tilauk-
sessa. Vuokrajakso alkaa kulua Tilaukseen merkitystä 
aloituspäivästä, vaikka Tilaaja noutaisi tuotteen vasta 
myöhemmin. 

6.2 Vuokran määrä on yksilöity Tilauksessa. Vuokran määrään 
voi vaikuttaa kutakin vuokraa mahdollisesti koskevat las-
kutuslisät ja alennukset. 

6.3 Vuokra laskutetaan sähköpostilaskulla Tilauksen yhtey-
dessä.  

6.4 Tilaaja sitoutuu aina suorittamaan vuokran ja muut tähän 
Sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan ja 
ajallaan. 

7 Tuotteen palauttaminen ja viivästyminen 
7.1 Tilaaja palauttaa Tuotteen Toimittajalle sovittuun paik-

kaan sovitun vuokrajakson viimeisenä päivänä kello 18:00 
mennessä. Palautushetkellä Tuotteen tulee olla alkupe-
räistä vastaavassa kunnossa poislukien normaali kulumi-
nen. Lisäksi Tilaajan tulee palauttaa Toimittajalle Tuot-
teen yhteydessä Tilaajalle mahdollisesti toimitetut lisäva-
rusteet ja ohjekirjat. Mikäli Tuote ei palautushetkellä ole 
tämän Sopimuksen mukaisessa kunnossa, sovelletaan 
kohdan 5 mukaista menettelyä. 

7.2 Palautuksen viivästyessä Tuotteesta veloitetaan vuokraa 
jokaista alkavaa vuorokautta kohden sovitusta palautus-
hetkestä lukien Toimittajan hinnaston mukaisesti. 

8 Peruuttamisoikeus 
8.1 Mikäli Tilaaja peruu Tilauksen 

a) 14 vrk ennen Tilaukseen merkittyä vuokrajakson 
aloituspäivää, laskutettu vuokra palautetaan koko-
naisuudessaan; 

b) 14 – 1 vrk ennen Tilaukseen merkittyä vuokrajakson 
aloituspäivää, laskutetusta vuokrasta palautetaan 50 
%; 

c) Tilaukseen merkittynä vuokrajakson aloituspäivänä, 
laskutettua vuokraa ei palauteta. 

9 Sopimuksen voimassaolo  
9.1 Tämä Sopimus on voimassa määräaikaisena siihen asti, 

että Toimittaja on hyväksynyt Tuotteen palautuksen ja Ti-
laajalla ei ole enää velvollisuuksia Toimittajaa kohtaan.  

10 Sopimuksen siirto 

10.1 Toimittaja on oikeutettu siirtämään tähän Sopimukseen 
perustuvat oikeutensa ja/tai velvollisuutensa ja Tuotteen 
omistusoikeuden kolmannelle. Tilaajan tulee siirrosta tie-
don saatuaan suorittaa kaikki tämän Sopimuksen mukai-
set maksut siirronsaajalle.  
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10.2 Tilaajalla ei ilman Toimittajan kirjallista suostumusta ole 
oikeutta siirtää tähän Sopimukseen perustuvia oikeuksia 
tai velvollisuuksiaan kolmannelle. 

11 Henkilötietojen käsittely 
11.1 Tilaaja ymmärtää, että Toimittajan on käsiteltävä Tilaajan 

henkilötietoja Toimittajan sivuilla olevan tietosuojakäy-
tännön mukaisesti. 

12 Muut ehdot 

12.1 Toimittajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen 
jonkin tämän Sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämi-
sestä ei estä Toimittajaa myöhemmin vetoamasta samaan 
oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa.  

12.2 Tilaaja hyväksyy sen, että osa tai kaikki tätä Sopimusta 
koskeva tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla tai puheli-
mella. Sähköpostiosoitteena ja puhelinnumerona käyte-
tään Tilauksessa mainittua tai muuten Tilaajan ilmoitta-
mia sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa.  

13 Ylivoimainen este 

13.1 Osapuoli ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka joh-
tuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, 
työtaistelutoimenpiteestä, sotatoimista tai muista osapuo-
len vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.  

14 Vastuut ja vastuunrajoitukset 
14.1 Kumpiakaan Sopimuksen osapuoli ei ole missään olosuh-

teissa vastuussa toista osapuolta kohtaan mahdollisista 
välillisistä vahingoista.  

14.2 Valmistaja on ensisijaisesti vastuussa Tuotteiden turvalli-
suudesta tuotevastuulain nojalla ja Tuotteiden valmistaja 
ilmenee joko Tuotteesta tai sitä koskevista ohjeista.  

14.3 Osapuolen vahingonkorvausvastuun yläraja toista osa-
puolta kohtaan on kaikissa tapauksissa enimmillään 
sovittu Tuotteiden vuokran kokonaismäärä tai 500 euroa, 
kumpi näistä on suurempi. Vastuunrajoituksia ei sovelleta 
tahallisesta menettelystä tai törkeästä huolimattomuu-
desta aiheutuneisiin vahinkoihin. 

15 Riitojen ratkaisu 
15.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki 

tästä Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Es-
poon käräjäoikeudessa. 

 
 


