
Peräkärryn vuokraehdot

KUOMULLINEN PERÄKÄRRY 1,83 m X 4 m

Peräkärryn vuokraushinta 35 €/vuorokausi. Minimiveloitus 1 vuorokausi.
Peräkärry on noudettava 2 tunnin kuluessa vuokrauksen alkamisajankohdasta, ja 
palautettava takaisin myymälään viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana.

Peräkärryn mitat ovat 1,83 m x 4m, tavaratilan sisäkorkeus korkeimmalta kohdalta 1,65 m.
Peräkärryn kantavuus 400 kg, kokonaismassa 750 kg.
Peräkärryä ei saa käyttää maa-ainesten siirtoon.
Peräkärry tulee palauttaa tyhjänä ja puhdistettuna.
Peräkärryä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vuokrausmaksu
Vuokrausmaksu tapahtuu etukäteen laskulla. Mikäli Vuokralaisen ilmoitettu henkilö tai 
yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen hyväksynyt tai allekirjoittanut henkilö on 
vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vakuutus
Vuokrattu kalusto on täysvakuutettu. Peräkärryn omavastuu vahinkotapauksessa on 500 
€. Otettu omavastuuvähennys ei vapauta vuokralleottajaa vastuusta niistä korjauskuluista, 
jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, 
kuten esim. tuki- tai kannatinjalan paikalleen asettamisen unohtamisesta. Peräkärryn 
renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat vahingot kuuluvat 
asiakkaan vastuulle.

Vuokratun kaluston palauttaminen
Vuokrattu kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan kuin mistä se on noudettu, ellei 
muusta paikasta ole sovittu. Mikäli vuokrattu kalusto palautetaan sovittua 
palautusajankohtaa myöhemmin, ilman vuokralleantajan lupaa tai tyhjentämättömänä, on 
vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokrakorvaus (100 €) ja tarvittaessa vaatia korvaus 
vuokralleantajalle aiheutuneista muista vahingosta.

Kaluston käyttö
Asiakkaan tulee pitää hyvää huolta kalustosta. Asiakas vastaa tahallisesti tai 
huolimattomalla käytöllä aiheutetuista vahingoista. Vuokrattua kalustoa saa käyttää 
ainoastaan asiakas omaan laskuunsa. Suomen rajojen ulkopuoliseen käyttöön vaaditaan 
vuokralleantajan lupa. Asiakas vastaa siitä, että vuokrattua kalustoa ja sen käyttöä 
koskevia voimassaolevia määräyksiä noudatetaan, samoin kuin voimassaolevia 
pysäköintimääräyksiä. Asiakas vastaa itse mahdollisten pysäköintimääräyksien 
rikkomisesta tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokralainen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa havaitusta virheestä tai 
aiheutuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varastamisesta on tehtävä viipymättä ilmoitus 
poliisille. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen 
johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta 
korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00 € arvosta, jos se matkan 
jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on esitettävä todistus tehdystä 
korjauksesta sekä yksilöity tosite maksamisesta.
Onnettomuuden sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä 
Vahinkoilmoitukseen vuokranantajalle. Jos syyllisyys on epäselvä, on vuokralaisen 



ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on 
henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina ilmoitettava poliisille, 
sekä toimitettava vuokraamolle poliisin todistus ilmoituksesta.
Jos vuokralainen ei suorita edellä mainittuja ilmoituksia, hän vastaa vuokranantajalle siitä 
syntyneestä vahingosta.

Varauksen peruminen
Mikäli haluat perua varauksen, tulee se tehdä soittamalla tai sähköpostitse viimeistään 
edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä.  Etukäteen maksetut varaukset hyvitämme vain, 
jos peruutus on tehty ajoissa. 


