
YLEISET VUOKRAUSEHDOT RETKEILYVAUNUILLE JA MUILLE VUOKRATTAVILLE LISÄVARUSTEILLE

Alle listattu yleiset vuokrausehdot retkeilyvaunuille ja muille vuokrattaville lisävarusteille. Sopimus astuu voimaan kun
varaus on tehty ja vuokra maksettu kokonaisuudessaan vuokranantajalle. Vuokrasopimus koskee varauksen mukaista
retkeilyvaunua ja muita varauksessa mainittuja/vuokrattuja lisävarusteita. Jatkossa 60 Degrees North (Y-tunnus
3262218-9) kutsutaan "vuokranantajaksi" tai “vuokraamo”, sopimuksen toinen osapuoli "vuokraajaksi". Lue nämä ehdot
huolellisesti läpi. Retkeilyvaunut ja muut lisävarusteet tunnetaan myös "vuokrakohteina". Vuokra-aika alkaa
retkeilyvaunun luovutus/nouto hetkestä. Vuokratut retkeilyvaunut ja muut lisävarusteet, joita kutsutaan myös
vuokrakohteiksi, katsotaan palautetuiksi, kun vuokrakohde on vuokraamon hallussa määrätyssä toimituspisteessä
sovittuna päivänä sovittuun kellonaikaan. Kaikki vuokraamon hinnat sisältää 24% alv:n.

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Vuokra-aika alkaa retkeilyvaunun luovutus/noutohetkestä.

2. VUOKRAMAKSU JA PANTTI

Retkeilyvaunun ja muiden varusteiden vuokraus tapahtuu vuokraamon www.60degreesnorth.fi -sivujen kautta,
vuokramaksu suoritetaan heti varauksen yhteydessä maksukortilla. Pantti on 300 €. Panttimaksu lähtee automaattisesti
vuokraajan vuokramaksuun käyttämältä maksukortilta 24 tuntia ennen vuokrakohteiden noutoa. Mikäli vuokraajan
kortilta ei pystytä jostain syystä automaattisesti panttia veloittamaan, tulee vuokraajan ottaa välittömästi yhteyttä
vuokraamoon toisen maksutavan varmistamiseksi. Mikäli vuokraamo ei saa panttia vuokraajalta sovitusti, varaus
vapautetaan peruutusmaksujen mukaan (kohta 3. varauksen peruuttaminen).

Pantti maksetaan vuokraajalle takaisin, kun retkeilyvaunu/muut varusteet on palautettu sovittuna aikana, samassa
kunnossa kun vuokrakalusteet oli vuokraushetkellä.

3. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Varauksen vahvistamispäivästä 60 päivää ennen vuokra-ajan alkua veloitamme käsittelymaksun 50 €.

Peruutukset 59 - 30 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 30 % vuokrahinnasta.

Peruutukset 29 - 15 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 60% vuokrahinnasta.

Peruutukset 14 - 1 päivän välillä ennen vuokrauksen alkua veloitamme 90% vuokrahinnasta.

Noutopäivänä peruutus tai "no show" veloitamme täyden 100 % vuokrahinnan.

4. RETKEILYVAUNUN NOUTO, SIIVOUS JA PALAUTUS

Vuokraaja noutaa sovittuna ajankohtana vuokraamansa retkeilyvaunun ja lisävarusteet itsepalveluperiaatteella
vuokranantajan ilmoittamasta kohteesta. Vuokrakalusteisiin asennetut älylukot avautuu vuokraajalle toimitetulla

http://www.60degreesnorth.fi


PIN-koodilla. Retkeilyvaunun palautuksessa avaimet tulee palauttaa samaan sähköiseen älylaatikkoon kuin
noudettaessa, käyttäen yksilöllistä PIN-koodia.

Vuokranantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen retkeilyvaunun noudosta, palautuksesta ja käytöstä. Jokaisesta
retkeilyvaunusta löytyy myös kirjalliset käyttöohjeet. Vuokrattava retkeilyvaunu ja muut varusteet on tarkistettu
vuokralleantajan toimesta ennen luovuttamista. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan retkeilyvaunun
noudon yhteydessä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi.

Vuokralaisen tullessa noutamaan retkeilyvaunua, tulee tarkastaa vaunun kunto ja dokumentoida mahdolliset puutteet tai
viat ennen matkaan lähtöä. Vuokralainen ottaa kuvat retkeilyvaunusta ennen matkaan lähtöä ja palautuksen yhteydessä.
Yhteensä 5 kuvaa (kaksi kummaltakin sivulta, yksi edestä, yksi takaa ja yksi keittiöstä). Vuokralainen lähettää kuvat
ennen matkaan lähtöä ja palautuksen yhteydessä varausvahvistuksessa annetun linkin kautta. Uudet kuvat tulee ottaa
aina palautuksen yhteydessä. Otettujen kuvien tulee olla selkeitä ja ohjeistuksen mukaan otettuja. Kuvien ottaminen ja
lähettäminen on vuokralaiselle tärkeää muistaa, näin toimiessa vuokralaista ei veloiteta retkeilyvaunujen vaurioista joita
hän ole itse aiheuttanut.

Mikäli pyydettyjä kuvia ei ole otettu ja lähetetty vuokranantajalle ennen noutopaikalta lähtöä, on vuokralainen vastuussa
puutteista, koska niitä ei ole havaittu ja ilmoitettu vuokra-ajan alkaessa. Tiedossa olevat kosmeettiset viat kirjataan ja
niistä ilmoitetaan vuokraajalle ennen vuokrakohteen noutoa.

Retkeilyvaunun palautus kaikkine varusteineen tapahtuu myös sovittuna aikana sovitussa paikassa. Mikäli vuokraaja ei
palauta retkeilyvaunua/lisävarusteita sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan ylimenevästä ajasta 22 € / per tunti
(kolmeen tuntiin asti). Kolmannen tunnin jälkeen laskutus päivävuokrana sekä myöhästymisestä menetetyt vuokrakulut.
Jos retkeilyvaunua ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai
vuokraaja ei palauta asuntovaunua kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokraehdot hyväksymällä,
vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi.

Mikäli sovittuihin aikatauluihin tulee muutoksia on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian vuokranantajalle. Jos vuokraaja
haluaa palauttaa retkeilyvaunun ennen sovittua ajankohtaa, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä
osaa vuokrasta vuokraajalle. Vuokrattu retkeilyvaunu on palautettava sisä- ja ulkopuolelta puhdistettuna, samassa
kunnossa kuin noudettaessa. Myös muut vuokratut lisävarusteet tulee puhdistaa ennen palautusta. Mikäli retkeilyvaunu
tai muut varusteet palautetaan eikä siivousta/puhdistusta ole tehty, voi vuokraamo veloittaa tästä vuokralaista.

Retkeilyvaunussa EI saa tupakoida. Retkeilyvaunuun EI saa tuoda lemmikkejä.

Siivouksen laiminlyömisestä tai retkeilyvaunussa tupakoinnista vuokralleantaja perii 200 € lisämaksun.

5. GPS-SEURANTAJÄRJESTELMÄ

Retkeilyvaunujemme ja muun vuokrakalustomme tuotteissa on turvallisuussyistä GPS-seurantalaitteet asennettuna.

6. RETKEILYVAUNUN KÄYTTÖ JA VUOKRALAISEN VASTUUT

Vuokraaja sitoutuu käyttämään retkeilyvaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja noudattaa
ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee
tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava
vaunun kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista.

Vain vuokralainen ja vuokraus hetkellä nimetyt kuljettajat saavat ajaa vuokratun retkeilyvaunun kanssa.
Vuokralaisen/kuljettajan tulee olla vähintään 21-vuotias ja hänellä on oltava vähintään B-ajokortti. Mikäli retkeilyvaunun
kokonaismassa on yli 750kg - on tällöin vuokraajan vastuulla selvittää auton suurin sallittu perävaunumassa (tieto, joka
löytyy pääsääntöisesti vetoauton rekisteriotteesta).

- B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä peräkärry, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.
- B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä myös peräkärry, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. Tällöin yhdistelmän

kokonaismassa voi kuitenkin olla korkeintaan 3 500 kg.

Lisätietoa Ajokortti-infosta: https://ajokortti-info.fi/fi/perustietoa-ajokortista/perakarryn-vetaminen
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Vuokralaisen tulee ladata kopio ajokortistaan ja lähettää se vuokranantajalle ennen retkeilyvaunun noutoa.

Vuokralainen on tunnustanut/hyväksynyt perävaunullisen ajoneuvon ajamiseen tarvittavat taidot ja ottaa täyden vastuun
riittämättömästä kyvystä ja/tai huolimattomuudesta aiheutuvista kustannuksista, lakisääteisistä velvoitteista ja vastuista.
Vuokraamolla on oikeus noutaa vuokrakalusto sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Vuokrayhtiö veloittaa tähän liittyvät kulut.
Vuokralainen on velvollinen maksamaan retkeilyn aikana retkeilyvaunupaikan vuokra-, leiriytymis-, pysäköinti- ja
pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Vuokraaja lukitsee retkeilyvaunun aina poistuessaan sen läheisyydestä. Retkeilyvaunua ei saa pysäköidä paikkaan, jossa
se on alttiina ilkivallalle. Vuokraaja perehtyy retkeilyvaunun käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Vuokralaisen on
liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että retkeilyvaunun ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna ja vaunu kunnolla
kiinnitettynä ajoneuvon vetokoukkuun. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten,
ettei retkeilyvaunuun pääse satamaan sisälle.

Epäselvissä tilanteissa kysy neuvoa vuokranantajalta (info@60degreesnorth.fi).

Retkeilyvaunun lämmitysjärjestelmän polttoainesäiliö (DIESEL) on täynnä noudon yhteydessä ja sen on oltava täynnä
palautuksen yhteydessä. Vuokraajalta veloitetaan lisädieselin täytöstä sekä 20 € ilmoitusmaksu.

Asiakkaan omavastuu on 600 € vahinkotapahtuma vakuutuksessa korvattavissa vahingoissa.

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita vuokrakaluston vakuutukset eivät korvaa.
Asiakas vastaa kokonaisuudessaan vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan huolimattomuudesta, tahallisuudesta tai
vuokrakalusteiden väärinkäytöstä. Vuokralainen vapautuu vastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen
aiheuttamistaan vahingoista.

Retkeilyvaunuja saa viedä Suomen lisäksi Ruotsiin ja Norjaan. Muualle vaunuja ei saa viedä.
Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa vuokranantajalle kuuluvaa omaisuutta muille kuin vuokrasopimuksessa mainituille
henkilöille.

7. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET

Vuokranantaja vastaa, että vuokrakalusto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää
sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli vuokralainen ei saa vuokrakalustoa käyttönsä sovitun mukaisesti, voi hän
vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa
retkeilyvaunua vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin. Vaihtoehtoisesti vuokraaja saa halutessaan tilalle toisen
retkeilyvaunun, mikäli sellainen on vapaana.

Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa vuokrakaluston rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen
omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut
retkeiluvaunussa esim. varkaustapauksissa.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo
olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään
retkeilyvaunua asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraaja on velvollinen palauttamaan
matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös, jos
vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

Vuokrasopimusta voidaan jatkaa sovitulla kirjallisella sopimuksella vuokraajan kanssa sovitusta lisämaksusta.

8. VIKA-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSET

Vuokrasopimukseen/varaukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa retkeilyvaunusta riippumatta siitä kuka on
kuljettajana, kuka käyttää retkeilyvaunua tai kuka on maksanut vuokran. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan
retkeilyvaunulle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana



kadonneet osat ja lisävarusteet (sama koskee vuokrattavia lisävarusteita). Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet
kustannukset takuumaksusta.

Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen on
velvollinen toimittamaan retkeilyvaunun takaisin vuokraamoon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa. Vuokralainen
voi myös palauttaa retkeilyvaunun vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy
luovutushetkellä. Mikäli retkeilyvaunussa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus
vaatia virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos retkeilyvaunun kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi
vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle.
Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille.

Varkauden sattuessa on vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle retkeilyvaunun tai muiden lisävarusteiden
kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen
ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä
vahingosta.

9. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.


