LAITTEIDEN VUOKRAUSEHDOT ....

YLEISTÄ:
Live Light Oy:n (myöh. myös vuokralleantaja) omistamien laitteiden vuokraus perustuu asiakkaan ja Live Light
Oy:n väliseen vuokrasopimukseen, joka syntyy hyväksytyn tarjouksen perusteella. Tarjouksen antaminen
edellyttää yritysasiakkailta voimassaolevaa rekisteröintiä kaupparekisterissä. Tarvittaessa yrityksen
maksukyky arvioidaan ja luottotiedot tarkistetaan tarjous- ja maksuehtojen päättämiseksi. Tarjousten
yksityiskohdat ovat asiakaskohtaisia eivätkä kuulu kolmannelle osapuolelle.
Asiakkaalla tarkoitetaan vuokralleottajaa. Vuokralleottaja on vastuussa siitä kuka laitteistoa käyttää
luovutuksen jälkeen. Tekstin selkeyttämiseksi vuokralleottajasta käytetään alla olevissa ehdoissa nimitystä
asiakas.

1.

VUOKRAUKSEN KOHDE

1.1. Luovutus ja Palautus
Koneet ja laitteet vuokrataan asiakkaalle tarjouksen ja sopimuksen mukaan. Vuokra-aika alkaa noudosta ja
päättyy palautukseen. Laitteet ovat noudettavissa Live Light Oy:n varastolta sovittuna päivänä (Date Out) klo 12
ja ne tulee palauttaa vuokrauksen jälkeisenä arkipäivänä (Date In) klo 12 mennessä, ellei toisin etukäteen sovita.
Kalusto tulee palauttaa vähintään siinä kunnossa kuin se oli vuokrasuhteen alkaessa. Mikäli laiminlyöntejä tai
puutteita havaitaan, on vuokralleantaja oikeutettu laskuttamaan ylimääräisestä työstä korvaus. Mikäli kalustoon
liittyviä tarvikkeita on hukkunut eikä asiakas kykene niitä palauttamaan tai löytämään, on vuokralleantaja
oikeutettu laskuttamaan uuden, vastaavan tuotteen hinnan asiakkaalta.
1.2. Käyttöopastus
Asiakkaalla tulee olla tietotaito laitteiden oikeaoppiseen käyttöön. Live Light Oy arvioi tarvittaessa asiakkaan
ammattitaidon vuokrakohteen huomioonottaen. Mikäli Live Light Oy katsoo, että asiakas tarvitsee
käyttöopastuksen tai asiakas tätä itse pyytää, veloitetaan siitä erikseen, tähän käytettyyn aikaan nähden,
kohtuullinen korvaus.
1.3. Laitteiston käyttö
Asiakkaan tulee käyttää hänelle vuokrattua kalustoa sen vaatimalla tavalla, valmistajan ohjekirjat ja
vuokralleantajan ohjeet huomioiden. Laitteita ei saa altistaa olosuhteille, joissa niiden oikeaoppinen toiminta ei
ole mahdollista ja voi näin ollen aiheutta vaaratilanteen tai laitteen tai sen osan vioittumisen tai rikkoutumisen.
Asiakkaalla ei ole oikeutta ryhtyä huolto- / korjaustoimenpiteisiin ilman vuokralleantajan lupaa. Tavanomaiset
huollot laitteiden toimivuuden takaamiseksi ovat sallittuja. Näitä ovat mm. polttimoiden vaihto, nesteiden lisäys,
suodattimien ym. putsaus.
1.4. Vuokran maksaminen
Sovittu vuokra laskutetaan välittömästi laitteiden palautuksen jälkeen asiakaskohtaisin maksuehdoin mikäli
ennakkomaksua ei ole sovittu. Ei käteismaksua.
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2.

ASIAKKAAN VASTUUT
Kohdassa 1 mainittujen seikkojen lisäksi täsmennetään seuraavassa asiakkaan vastuita. Asiakkaalla voidaan
tarkoittaa myös asiakkaan valtuuttamaa henkilöä, jotka vastaavat tekniikan käytöstä ja käsittelystä.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokralleantajalle viipymättä mahdollisista vioista, puutteista, vaurioista.
Mikäli mahdollisista ongelmista ei ole kerrottu ennen laitteiden palautusta tai sen yhteydessä, voidaan viat ja
puutteet tulkita asiakkaan aiheuttamiksi, jolloin korvausvelvollisuus lankeaa asiakkaalle.
Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot, jotka hänen tai kolmannen osapuolen käytössä
kalustolle aiheutuu vuokra-aikana. Tarvittaessa asikas on velvollinen korvaamaan huoltokustannukset tai uuden
laitteen jälleenhankinta-arvon.
Asiakas on vastuussa hänelle vuokratusta kalustosta välittömästi noudosta alkaen. Asiakas vastaa laitteiden
oikeaoppisesta ja tuvallisesta kuljetuksesta sekä katsoo, että laitteet eivät joudu tarpeettoman
mekaanisen/fyysisen rasituksen alaisiksi.
Asiakas vastaa tarvittaessa laitteiden vakuuttamisesta.

3.

VUOKRALLEANTAJAN VASTUUT
Live Light Oy on vastuussa, että luovutettu kalusto on toimitakunnossa ja että sitä on turvallista käyttää siten
kuten on tarkoitettu. Tarvittaessa Live Light Oy on velvollinen korvaamaan viallisen tuotteen toimivalla mikäli
on todettavissa, että vuokrattu kalusto oli puutteellinen jo noudettaessa.
Rikkoutumis-/vioittumistilanteessa Live Light Oy on velvollinen luovuttamaan asiakkaalle uuden laitteen hänen
niin halutessaan. Live Light Oy ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan rikkoutumisesta asiakkaalle aiheutuneita
välillisiä tai välittömiä kustannuksia.
Live Light Oy vastaa laitteiden normaalista kulumisesta kuten polttimoista ja on tarvittaessa velvoitettu
antamaan asiakkaalle varapolttimoita tai muita kuluvia osia / tarvikkeita.

4.

SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
Asiakkaalla on oikeus perua sopimus (hyväksytty tarjous) ennen vuokra-ajan alkamista seuraavin ehdoin:
≥ 15 vrk ennen – ei veloitusta
7 – 14 vrk – 10 % vuokrasummasta
1 – 6 vrk – 50 % vuokrasummasta
24 h tai alle – 100% (sovittu hinta veloitetaan kokonaisuudessaan).

5.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Asiakkaalle ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai edes osaa siitä kolmannelle osapuolelle ilman Live Light
Oy:n lupaa.

6.

SOPIMUSRIKE
Mikäli asiakas rikkoo oleellisesti näitä sopimusehtoja vuokratessaan kalustoa, on Live Light Oy:llä oikeus purkaa
sopimus asiakasta erikseen kuulematta ja saada kalusto takaisin haltuunsa. Myös laskujen / maksujen
maksamatta jättäminen voidaan katsoa sopimusrikkeeksi. Mikäli rikkeet toistuvat voidaan asiakkaalta evätä
oikeus uusiin vuokrauksiin.
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7.

FORCE MAJEURE
Ylivoimaisen esteen sattuessa Live Light Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tällaisia esteitä voivat
olla vuokralleantajasta johtumattomat syyt kuten tietyöt, luonnonilmiöt, tulipalo, vesivahingot, laitteiden
valmistuksen loppuminen, vakavat sairastapaukset tai kuolemantapaukset.

8.

SOVELLETTAVA LAKI
Näihin yleisiin vuokrausehtoihin ja vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

9.

RIITATILANTEET
Mahdolliset, vuokrasopimuksesta ja vuokrausehdoista aiheutuvat riitatilanteet ratkaistaan yrityksen kotipaikan
käräjäoikeudessa.
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