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VUOKRAUSEHDOT
YLEISET VUOK R AUSEHDOT RET KEILY VAUNUILLE JA MUILLE VUOK R ATTAVILLE LISÄVA RUSTEILLE
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,
kutsutaan myös vuokrakohteiksi, katsotaan palautetuiksi, kun vuokrakohde on vuokraamon hallussa määrätyssä
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toimituspisteessä sovittuna päivänä sovittuun kellonaikaan. Kaikki vuokraamon hinnat sisältää 24% alv:n.

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN
Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutus/noutohetkestä.
2. VUOKRAMAKSU JA PANTTI
2. VUOKRAMAKSU JA PANTTI

timeline of the Project

3. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN
2.VUOKRAMAKSU
VUOKRAMAKSUJA
JAPANTTI
PANTTI
2.
Varauksen vahvistamispäivästä 60 päivää ennen vuokra-ajan alkua veloitamme käsittelymaksun 50 €.
Peruutukset 59 - 30 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 30 % vuokrahinnasta.
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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.
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4. RETKEILYVAUNUN NOUTO, SIIVOUS JA PALAUTUS

5. GPS-SEURANTAJÄRJESTELMÄ
Retkeilyvaunujemme ja muun vuokrakalustomme tuotteissa on turvallisuussyistä GPS-seurantalaitteet asennettuna.
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6. RETKEILYVAUNUN KÄYTTÖ JA VUOKRALAISEN VASTUUT
2. VUOKRAMAKSU JA PANTTI
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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
2. VUOKRAMAKSU JA PANTTI
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.
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Project
Objectives
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
2. VUOKRAMAKSU JA PANTTI
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi,
tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

