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1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Leveltec oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja
vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokraaja") välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan
kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
2. VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin vuokrauskohde (jäljempänä ”kalusto”) noudetaan tai on
ollut sovitusti noudettavissa Vuokraajan varastosta. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin
kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine lisävarusteineen Vuokralleantajalle. Vuokraaikaan luetaan edellä mainitut nouto-ja palautuspäivät.
3. VUOKRAN MAKSU
Vuokramaksu maksetaan kun ko. Vuokrakohde luovutetaan vuokraajalle. Mahdolliset
lisämaksut kuten ylikilometrikorvaukset peritään sopimuksen mukaan kun ko. kalusto
palautetaan. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä
siitä merkintä vuokrasopimukseen.
4. VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokraajan sopima kalusto sellaisena ja niine
lisävarusteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti
yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen
huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti
sovittu.
5. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan vuokraajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta.
Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokraaja kuljetuskustannuksista, ellei
muutoin ole erikseen toisin sovittu.
Leveltec oy:n luovuttaessa kalustoa vuokraajalle tulee kummankin osapuolen tarkastaa
kaluston ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien epäselvyyksien
ehkäisemiseksi. Mahdolliset vauriot tulee merkitä sopimukseen.
6. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Asiakkaalla tulee olla riittävä ajotaito ja kyseiseen ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ja
voimassaoleva ajokortti.
Vuokraajan tulee tutustua vuokrauskohteen käyttöohjeeseen. Vuokraaja on velvollinen
huolehtimaan kalustosta, kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan. Vuokraajan tulee
noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta ja varovaisuutta.
Vuokraus kohdetta saa kuljettaa ainoastaan vuokraaja. Kalustoa saa luovuttaa toiselle tai
toisen kuljetettavaksi ainoastaan jos vuokrasopimukseen on merkitty erikseen lupa siihen ja
kyseiselle kuljettajalle on tehty vakuutus kuljetettavaan kalustoon Leveltec Oy:n toimesta.
Vuokrauskohdetta ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden
harjoituksiin. Vuokrauskohdetta ei saa käyttää ajo-opetukseen ilman erillistä sopimusta.
Vuokrauskohteen ja sen lisävarusteet tulee lukita asianmukaisesti pysäköitäessä. Virta-

avainta on säilytettävä huolellisesti.
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo ilmoittaa minkälaista
polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä
aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan
moottoripyörän ja skootterin normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn
määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.
Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokraaja ei saa korjata tai
kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa
suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa
kirjallista suostumusta.
VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
Vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden
päättyessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa
samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
Palautettaessa moottoripyörän /skootterin tankin tulee olla täynnä. Ajettu matka mitataan
pyörän omalla mittarilla. Jos mittari hajoaa, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan asiasta
välittömästi vuokralle antajalle
Palautus ajankohdan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa.
Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy kun kalusto on palautettu Leveltec oy:lle ja
kalusto on tarkastettu /hyväksytty vastaanotetuksi henkilökunnan toimesta.
Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentymisestä ole
sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 6. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä
kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista
menetyksistä. Sopimuksen purkautuminen Leveltec oy:llä on oikeus vuokra-ajan kuluessa
purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai
että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa
asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen
palauttamaan kaluston viipymättä vuokraamolle.
VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra kalustolle vuokra-aikana
huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja
kustannukset. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai
kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralle antajalla on oikeus periä mahdolliset
vuokra kaluston kunnostus kulut vuokralle ottajalta erikseen.
Vuokraajan perusomavastuu Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan
saakka velvollinen:
Korvaamaan ko. kalustolle, sen varusteille ja vuokratuille lisävarusteille vuokra-aikana
sattuneet vahingot
Korvaamaan kalustosta tai lisävarusteista kadonneet osat ja lisävarusteet Perusomavastuu
peritään tarvittaessa ajoneuvon tarkistuksen ja korjaus arvion jälkeen.
vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta Jos kalustolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta

vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, kaluston alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai siitä että vuokraaja on
muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen
korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
Vuokraajan vapautuminen korvaus vastuusta. Vuokraaja vapautuu korvaus vastuusta jos
vuokraaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella
tai vahingon aiheuttajalta. Liikennevahinko tapauksissa joissa vastapuoli on syyllinen, ei
kuitenkaan omavastuuta peritä.
Muut maksuvelvollisuudet vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen
vuokra-aikana kaluston käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut.
Vuokraaja on vastuussa myös toisen henkilön tekemistä vahingoista ajoneuvolle ja/tai
varusteille.
Vuokraaja vastaa renkaan puhkeamisesta tai tuulilasin rikkoutumisesta koituvista
kustannuksista.
VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle kalustossa ilmenneestä tai kalustoa
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus
poliisille. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle mihin toimenpiteisiin
tapahtuneen johdosta tulee ryhtyä.
Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinko
ilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään soittamalla Leveltec oy:lle numeroon
Jarkko Liiman 0400-852581. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava
asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös
hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava
vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle
siitä syntyneestä vahingosta.
8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
Vuokralleantaja ei vastaa kaluston väärästä käytöstä johtuneesta rikkoutumisesta Vuokralle
ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
9. VAKUUTUKSET
Vuokratut laitteet ovat vakuutettu Vuokralleantajan toimesta.

10. SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin
olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä
sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen
oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa

osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laimin lyövän
maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimus velvollisuutensa olennaisilta osin
täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta
Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
11. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo,
konevaurio tai siihen verrattava häiriö,lakko, työsulku, sota, liikekannallepano,
liikenne häiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston
toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat
kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole
velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan
Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi
myös purkaa sopimuksen.
12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa
osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
13. RIITAISUUDET
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan
kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan
alioikeudessa.

