VUOKRAUSSOPIMUS
Asiakas: Nimi: ______________________________________ Henkilötunnus: ____________________
Osoite: _______________________________________ Puhelin: ________________________
Asiakkaan tunnistus: □EU-ajokortti

□Passi □Kuvallinen henkilökortti

Vuokranantaja: New Invest Oy (jäljempänä Pyörävuokraamo), Y-tunnus: 2595581-5, ari.ervasti@newinvest.fi.
Yhteydenotot vuokrauksen aikana: puh 044 2350177
Vuokrauksen kohteena oleva(t) sähköpyörä(t):

□RXF Pluto nro:__________ ,

□Fitnord Agile plus nro: __________, □Tunturi e260 nro: __________

Vuokra-aika: ____.___ 2021 klo ___:___ - ___:____.
Vuokrahinta: ______€ sis alv 24%.

VUOKRAUKSEN EHDOT
1. Sähköavusteisen polkupyörän (myöhemmin sähköpyörä) vuokraus- ja käyttöehdot määritellään tässä
vuokraussopimuksessa ja Suomen laissa.
2. Vuokrauksen kohteena olevat sähköpyörät, akut, pyöräilykypärät, lukot ja muut lisävarusteet ovat
Pyörävuokraamon omaisuutta.
3. Asiakas ei saa luovuttaa vuokraussopimuksen kohteena olevaa sähköpyörää kolmannelle osapuolelle,
viedä sähköpyörää ulkomaille, eikä saa ajaa sillä merivedessä.
4. Vuokrahinta maksetaan Pyörävuokraamolle kokonaan ennen vuokra-ajan alkamista.
5. Sähköpyörän akku on ladattu täyteen tai lähes täyteen ennen vuokra-ajan alkamista. Tavanomaisessa
käytössä akku kestää koko vuokrauksen ajan. Jos akku kuitenkin pääsee tyhjenemään, ei
Pyörävuokraamo ole velvollinen siitä hyvittämään. Asiakas voi kuitenkin jättää sähköpyörän
ladattavaksi Pyörävuokraamoon kesken vuokra-ajan. Laturi lainataan vain yli 6h vuokra-aikoina.
6. Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan aina ennen vuokraussopimuksen allekirjoitusta voimassa olevalla
kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Asiakas suostuu siihen, että henkilöllisyystodistuksesta otetaan
vakuudeksi valokuva.
7. Sähköpyörän vuokraavan Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakas voi luovuttaa pyörän alaikäiselle
huollettavalleen, joka käyttää sähköpyörää vain vuokraavan Asiakkaan valvonnassa.
8. Mikäli Asiakas haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava Pyörävuokraamon kanssa ennen
vuokrausajan päättymistä.
9. Jos sähköpyörän palautus myöhästyy, on asiakkaan oltava yhteydessä Pyörävuokraamoon jo
etukäteen. Jos pyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, on Asiakas velvollinen maksamaan
myöhästymismaksun 20 € jokaiselta alkavalta tunnilta. Jos Asiakas palauttaa pyörän ennen sovittua
määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.
10. Allekirjoittamalla tämän vuokraussopimuksen Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista tai
sähköpyörän tai sen lisävarusteiden katoamisesta, joita tapahtuu vuokrauksen aikana.
11. Jos pyörälle tai sen varusteille tulee vuokrauksen aikana asiakkaasta johtuvaa pyörän käytön estävää
vahinkoa, ei Asiakas ei ole oikeutettu vuokrahinnan palautukseen.
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12. Sähköpyörän kadotessa tai vahingoittuessa kokonaan on Asiakas velvollinen korvaamaan
Pyörävuokraamolle vastaavan pyörän hankintahinnan. Kaikista katoamistapauksista tehdään ilmoitus
poliisille. Jos kadonnut tai palauttamaton pyörä löydetään, on Asiakas velvollinen maksamaan
lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.
13. Asiakkaan tulee palauttaa sähköpyörä siinä kunnossa, kun se oli vuokralle annettaessa.
14. Asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista, jotka tapahtuvat, kun sähköpyörä on hänelle
vuokrattuna, kunnes se on palautettu vuokra-ajan loppuun mennessä Pyörävuokraamon työntekijälle
tarkistettavaksi ja se on todettu olevan moitteettomassa kunnossa. Vahinkoihin sovelletaan tämän
vuokraussopimuksen mukaisesti Suomen lakia.
15. Asiakas on velvollinen korvaamaan sähköpyörän rikkoutumisesta tai varusteiden katoamisesta
seuraavasti: Renkaan puhkeaminen 20€, vaihtajan rikkoutuminen 120€, lukon katoaminen 40€, lukon
avaimen katoaminen 20€, pyöräilykypärän rikkoutuminen tai katoaminen 40€, sekä näytön
rikkoutuminen 150€. Muut vauriot Asiakas korvaa tapauskohtaisesti. Asiakas maksaa korvauksen
riippumatta siitä oliko rikkoutuminen tai katoaminen tahallinen tai tahaton.
16. Asiakas sitoutuu tällä vuokraussopimuksella huolehtimaan sähköpyörästä niin, että lukko on aina
lukittuna, kun sähköpyörä on ilman valvontaa sekä kaikki irrotettavat lisävarusteet, kuten lukon
avaimet, pyöräilykypärä sekä mahdollinen laturi, ovat tällöin Asiakkaan mukana. Sähköpyörä tulee
lukita ketjulukolla aina kiinteään kohteeseen, kuten pyörätelineeseen tai kaiteeseen.
17. Varkauden tai liikenneonnettomuuden sattuessa Asiakkaan tulee tehdä välittömästi ilmoitus poliisille
(puhelin 112) ja Pyörävuokraamolle (puhelin 044 2350177).
18. Asiakas ymmärtää, että pyöräilyyn liittyy aina riskejä ja hän vuokraa sähköpyörän täysin omalla
vastuullaan. Asiakkaan on huolehdittava itse omasta vakuutusturvastaan. Pyörävuokraamo ei vakuuta
Asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei
ole oikeuksia vaatia Pyörävuokraamolta korvauksia henkilö- tai omaisuusvahingon sattuessa.
19. Asiakkaan tulee sähköpyörällä ajettaessa käyttää Suomen Tieliikennelain mukaisesti kypärää ja valoja,
sekä noudattaa liikenne- ja järjestyssääntöjä.
20. Pyörävuokraamo vastaa pyörän hyvästä teknisestä kunnosta ja vakuuttaa, että pyörä on huollettu
säännöllisesti ja se on turvallinen käyttää.
21. Pyörävuokraamo varaa oikeuden olla vuokraamatta sähköpyörää ilman perusteluita, jos Asiakas ei
vaikuta luotettavalta ja kykenevältä ajamaan ja huolehtimaan sähköpyörästä.
22. Varausten peruutukset tulee tehdä viimeistään vuokrausta edeltävänä päivänä (puhelin 044 2350177).
Pyörävuokraamo vahvistaa peruutuksen ja mahdollisesti etukäteen maksettu vuokrahinta palautetaan
asiakkaalle. Muussa tapauksessa Pyörävuokraamo veloittaa varauksen mukaisen maksun.
23. Jos Pyörävuokraamolla ilmenee ylitsepääsemätön este luovuttaa Asiakkaalle varattua sähköpyörää, ei
asiakkaalla ole oikeuksia vaatia varausmaksun lisäksi minkäänlaisia vahingonkorvauksia.
Ylitsepääsemätöneste on esimerkiksi pyörän katoaminen tai rikkoontuminen siten, että sitä ei saada
korjattua ennen seuraavan vuokrauksen alkamisen ajankohtaa. Ylitsepääsemättömän esteen ilmetessä
Pyörävuokraamo on välittömästi yhteydessä seuraaviin asiakkaisiin.
Allekirjoitukset
Allekirjoituksella Asiakas vuokraussopimuksen sitoutuu noudattamaan tämän vuokraussopimuksen ehtoja.

Oulussa ___ . ____ 2021 _________________________
Asiakkaan nimenselvennys:

__________________________
Pyörävuokraamon puolesta Jaakko Ervasti
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