Motonet Oy:n vuokrausehdot vuokrattaville tuotteille.
Sopimusehdot päivitetty: 21.2.2022

Vuokrausehdot
Vuokraus
Vuokraaja hyväksyy nämä vuokrausehdot varatessaan Motonet Oy:ltä (”Vuokranantaja”) vuokrattavan tuotteen mahdollisine lisävarusteineen (”Vuokratuote”). Sitova sopimus syntyy Vuokranantajan tilausvahvistuksella.
Vuokraaja valitsee haluamansa Vuokratuotteen Vuokranantajan sähköisessä
vuokrauspalvelussa (”Vuokrauspalvelu”). Vuokraaja on velvoitettu tutustumaan
tuotetietoihin ja muihin Vuokratuotetta koskeviin teknisiin ym. tietoihin.
Vuokraajan Vuokranantajan Vuokrauspalvelussa valitsema, Vuokranantajan vahvistama vuokra-aika on sitova. Vuokratuotteen palauttamisella ennen sovitun
vuokra-ajan päättymistä ei ole vaikutusta vuokran suuruuteen.
Vuokra-aika alkaa vahvistetun varauksen mukaisena ajankohtana ja päättyy
vuokra-ajan viimeisenä päivänä 30 minuuttia ennen sen tavaratalon sulkemisaikaa, josta Vuokratuote on noudettu ja jonne se on palautettava. Vuokra-ajan
päättymisajankohta ilmenee tilausvahvistuksesta.
Vuokra maksetaan ennakkoon Vuokrauspalvelun kautta. Vuokran suuruus per
päivä on sama riippumatta Vuokratuotteen nouto- ja palautuskellonajasta.
Vuokra veloitetaan tilauksen mukaisesti, vaikka Vuokratuotetta ei noudettaisi
vuokra-aikana.
Vuokratuotteen noutaminen
Vuokratuote noudetaan siitä tavaratalosta, jonka Vuokraaja on valinnut varauksessa. Vuokratuote on noudettavissa tavaratalon aukioloaikoina.
Vuokratuotteen käyttö
Vuokraaja on velvollinen käyttämään Vuokratuotetta huolellisesti ja annettujen
ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan sen normaaliin, käyttöohjeiden mukaiseen
käyttötarkoitukseen sekä huolehtimaan Vuokratuotteen asianmukaisesta suojaamisesta. Vuokraajan on ilmoitettava viivytyksettä Vuokranantajalle mahdollisista havaitsemistaan Vuokratuotteen virheistä tai puutteista ja keskeytettävä
Vuokratuotteen käyttö, mikäli havaittu seikka vaikuttaa Vuokratuotteen käyttöön.
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Vuokratuotetta ei saa luovuttaa kolmannen tahon haltuun tai viedä Suomen ulkopuolelle, ellei Vuokratuotetta koskevassa, Vuokrauspalvelun tuotekortilla ole
mainittu toisin.

Tuotteen palauttaminen
Vuokraajan tulee palauttaa Vuokratuote viimeistään vuokra-ajan päättyessä siihen Vuokranantajan tavarataloon, josta se on noudettu. Jos Vuokratuote palautetaan myöhässä, on Vuokraaja velvollinen maksamaan viivästysajalta vuokraa
50 € kultakin alkavalta viivästysvuorokaudelta.
Jos Vuokratuote palautetaan väärään tavarataloon ilman Vuokranantajan lupaa,
Vuokratuotteen palautuksen katsotaan viivästyneen ja Vuokraaja on velvollinen
maksamaan Vuokranantajalle vuokraa 50 €/alkava vuorokausi siihen saakka,
kunnes Vuokraaja on toimittanut Vuokratuotteen oikeaan osoitteeseen. Vuokranantaja pyrkii ilmoittamaan Vuokraajalle puhelimitse tai sähköpostilla väärästä palautuspaikasta. Mikäli Vuokraaja ei ole noutanut Vuokratuotetta toimittaakseen sen oikean paikkaan 24 tunnin kuluessa tällaisesta ilmoituksesta tai
mikäli Vuokraajaa ei ole tavoitettu yhdellä yrityskerralla, Vuokranantaja huolehtii Vuokratuotteen siirrosta ja perii tästä viivästysvuokran 7 päivältä eli 350 € ja
korvauksena siirrosta aiheutuvasta työstä ja kustannuksista kiinteän 200 €:n korvauksen eli yhteensä 550 €.
Vuokratuotteet, mahdolliset lisävarusteet mukaan lukien, tulee palauttaa puhdistettuina ja siten pakattuina ja muutoin samassa kunnossa kuin ne olivat Vuokraajalle luovutettaessa.
Vuokranantajalla on oikeus veloittaa puhdistamattoman Vuokratuotteen siivous- ja huoltomaksu 50 €. Mikäli Vuokratuotteeseen on jätetty käsittelyä vaativaa materiaalia, veloittaa Vuokranantaja tästä aiheutuvasta työstä ja kuljetuskustannuksista kiinteän 200 €:n korvauksen ja lisäksi mahdolliset kierrätys- ja
jäte- ym. maksut.
Edellä mainitut maksut sisältävät arvonlisäveron.

Korvausvastuu
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingon, joka aiheutuu
Vuokraajasta johtuvasta Vuokratuotteen vahingoittumisesta tai Vuokratuotteen
katoamisesta.
Vuokraajan omavastuu ilmenee Vuokratuotetta koskevasta tuotekortista, mikäli
Vuokratuote on vakuutettu. Vuokraajalta peritään kyseisen omavastuun suuruinen korvaus, mikäli vakuutus korvaa Vuokraajan vastuulle kuuluvan vahingon.
Muussa tapauksessa Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. Vahingoittuneiden tai kadonneiden lisävarusteiden osalta Vuokranantaja on oikeutettu aina niiden kuluttajahinnan suuruiseen korvaukseen.
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Vuokranantaja ei vastaa Vuokratuotteen käytöstä tai käsittelystä Vuokraajalle tai
kolmannelle taholle tai näiden omaisuudelle. Vuokranantaja ei vastaa mistään
välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vuokranantajan korvausvastuu enimmäismäärä on aina Vuokraajan kyseisestä Vuokratuotteesta maksaman vuokran
suuruinen.
Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen
Vuokraajalla on oikeus peruuttaa vuokraus ilmoittamalla tästä vuokra-ajan alkamispäivää edeltävänä päivänä klo 12:00 mennessä. Peruutus tehdään soittamalla Motonetin asiakaspalveluun, p. 030 621 1939 (0,088 €/minuutti) tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@motonet.fi. Vuokranantaja palauttaa
etukäteen maksetut varaukset vain silloin, kun peruutus on tehty ajoissa. Vuokraaja saa vuokrauksen peruutuksesta sähköpostivahvistuksen.
Jos Vuokraaja haluaa muuttaa vuokrausta, muutos tulee tehdä viimeistään
vuokra-ajan alkamispäivää edeltävänä päivänä klo 12:00 mennessä. Muutos tehdään soittamalla Motonetin asiakaspalveluun, p. 030 621 1939 (0,088 €/minuutti). Vuokraaja saa muutoksen hyväksymisestä sähköpostivahvistuksen.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot
Jos vuokraaja jättää maksamatta vuokrausehtojen mukaisesti aiheutuneita kuluja, Vuokranantaja siirtää sopimuksen mukaiset kulut perintäyhtiön perittäviksi
tai perii maksamattomat suoritukset viivästyskorkoineen ja kuluineen oikeusteitse.
Sopimuksista johtuvat erimielisyydet, joita pystytä ratkaisemaan sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan oikeusteitse.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
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