
 

 

Pekan Konevuokrauksen lisäehdot TK konevuokraus 2016 ehtoihin: 
 
Vuokrahinta ja –perusteet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
lisäehdot 
1.Kaikki ajoneuvot ovat savuttomia 
vuokraaja ei saavu paikalle, Pekan Konevuokraus veloittaa 40€ + laskutuskulut. 

- Tankkaamattomasta autosta veloitamme 20 euron palvelumaksun ja polttoaineesta 
1,70 euroa litralta. 

- Sopimus kilometrien ylityksestä veloitamme peritään yhtä kilometriä kohden 0,25 
euron lisämaksu. 

- Ennalta sopimattomasta lisävuorokaudesta tai lisätunnista tai palautuksen 
myöhästymisestä perimme 1.5 kertaisen vuorokausi tai tuntimaksun. 

- Autoissa on täysikaskovakuutus ja omavastuu 1240 euroa. Vahingon sattuessa on 
vuokraaja velvollinen Korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille aiheutuneet 
vahingot omavastuun ylärajaan saakka. Vuokraajan käyttämän korjaamon 
kustannuslaskelma mukaisesti. Tuulilasi vahingot ovat asiakkaan vastuulla 
(kiveniskut, säröt ja halkeamat) Pekan Konevuokrauksella on oikeus veloittaa 
seisonta-ajalta vuokraajaa 60 euroa päivältä kuitenkin maksimissaan 7 päivän ajan 
korjaustapahtuman johdosta. 

Vuokrahintaan ei sisälly auton sisäsiivous. Mikäli vuokraaja ei ole hoitanut auton siivousta 
ennen palautusta, veloitetaan auton sisäsiivouksesta 100 euroa. Autossa tupakointi on 
ehdottomasti kiellettyä! Ellei tätä kieltoa noudateta, vuokraamolla on oikeus vaatia 
vuokraajalta 200 euron maksu sopimusrikosta. 
Jos vuokraaja virheellisesti tankkaa autoon muuta kuin vuokrasopimuksessa merkittyä 
polttoainetta, tankki tyhjennetään vuokraamon valitsemalla korjaamolla. Tyhjennyksestä 
aiheutuvat kaikki kulut sekä autolle mahdollisesti aiheutuneet vahingot veloitetaan 
vuokraajalta kokonaisuudessaan. Jos tankataan väärää polttoainetta, autoa ei missään 
nimessä saa käynnistää eikä ajaa, vaan asiasta tulee heti ilmoittaa vuokraamolle! 
Vuokraa varten tarvittavat dokumentit: Voimassa oleva ajokortti (vähintään yhdeltä 
autoa kuljettavalta henkilöltä). 

Autoa ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin. 

Maksutavat: 
Yksityisasiakkaat käteinen, yleisimmät maksukortit, lasku (tarkastamme luottotiedot). 
Ajoneuvon vuokraus yleisesti maksetaan noudon yhteydessä. Erillistä panttimaksua 
emme peri. 
Ajoneuvoa palautettaessa henkilökuntamme on paikalla vain erikseen pyydettäessä. Mikäli 
tämä tapahtuu normaalin aukioloaikojen ulkopuolella, voimme veloittaa siitä lisämaksun. 
Henkilökuntamme tarkastaa ajoneuvon 24h tunnin sisällä palautuksesta. Mikäli ajoneuvosta 
löytyy vaurioita tai muuta huomautettavaa olemme välittömästi yhteydessä asiakkaaseen. 
Mikäli henkilökuntamme ei ole paikalla palautuksen aikaan, suosittelemme ottamaan 
valokuvia palautetusta ajoneuvosta varmentaaksesi, että ajoneuvo on palautettu 
moitteettomassa kunnossa.  
Yleisemmät vaurio kohteet ovat: Puskurit, peilit, ovet, tuulilasi ja ajoneuvojen kylkisivut. 
Tämä on yleinen käytäntö Suomen vuokraamoissa. 
 
 
 
 



 

 

 
lisäehdot 
1. Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu       
pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan asiakasta 100 euroa  alv 24 %. 
Maksuehto on 7 vrk netto ellei muusta ole erikseen sovittu. Vuokralleantaja perii 
vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut.  
Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin 
voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä / elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko.  
Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Mikäli 
Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on 
Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä. 
2. Vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokraaja antaa luvan luottotietojen 
tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen. 
3. Asiakkaan tiedot rekisteröidään Vuokralleantajan tietojärjestelmään sopimuksia, 
laskutusta ja luotonvalvontaa varten. 
4. Vuokralleottajalla ei ole ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta lupaa siirtää tällä 
vuokrasopimuksella vuokrattua kalustoa toiselle työmaalle tai kolmannelle vuokralaiselle. 
5. Kaikessa lunastuksessa / myynnissä noudatetaan Teknisen Kaupan Yleisiä Myyntiehtoja 
TK konevuokraus 2016. 
6. Nämä vuokrausehdot koskevat ilman eri sopimusta myös kaikkia niitä vuokraesineitä, 
jotka on tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi toimitettu lähetyslistaa  
tai hyväksyttyä tilaussopimusta vastaan Vuokralleottajan samalle työmaalle. välisenä 
normaalina työaikana ellei ole muuta sovittu. 
7. Liikennevakuutuksen asiakasvastuumaksu: Vahinkotapauksissa, jotka ovat tapahtuneet 
liikennevakuutetulla ajoneuvolla vuokrauksen aikana ja jotka on korvattu Vuokralleantajan 
liikennevakuutuksesta, tulemme perimään Vuokralleottajalta kertakorvauksena 
vahinkotapauksen käsittely ja asiakasvastuumaksun. Maksun suuruus on 1.000 € / 
vahinkokorvaus- tapaus. 
 Mikäli vahingot ovat syntyneet lainsäädännön tai Vuokralleantajan ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä taikka törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, voidaan vahinkojen 
 aiheuttamat kulut veloittaa Vuokralleottajalta täysimääräisenä. Vuokralleantaja ei korvaa 
hinattavan laitteen hinausajoneuvon vahinkoja. 
8. Mikäli asiakas ei ole 15 päivän kuluessa maksanut jotakin Pekan Konevuokrauksen 
saatavaa sen eräpäivästä lukien, on  
Pekan Konevuokrauksella halutessaan oikeus eräännyttää kaikki asiakkaan avoimet 
saatavat heti erääntyneiksi. 
 

 

 


