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1. SOPIMUSOSAPUOLET 

a) Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Jätekukko Oy:n ja vuokralleottajan (jäljempänä 

Asiakas) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä asiakkaan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia 

oikeuksia. 

 
2. VUOKRAUKSEN KOHDE 

a) Vuokrauksen kohteena on O1-luokan kevytperävaunu niine tarvikkeineen kuin vuokralleantaja on 

vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt.  

 
3. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ JA EHDOT 

a) Asiakas sitoutuu käyttämään perävaunua vain jätteiden kuljettamiseen Jätekukon lajitteluasemille. 

Maa-aines kuljetukset ovat sallittuja.  

b) Asiakas vastaa perävaunun käytön tapahtuvan lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Asiakas 

vastaa kaikista maksuista ja sakoista, jotka hän on saanut vuokrausaikana.  

c) Perävaunun jäädessä pysäköidyksi se on lukittava, mikäli perävaunu jää vartioimatta. 

d) Asiakas tarkistaa ennen vuokrausta perävaunun ulkoisen kunnon, huomiovalojen toimivuuden ja 

ilmoittaa havaitsemistaan virheistä/puutteista vuokralleantajalle ennen käyttöönottoa mahdollisten 

vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.  

e) Asiakkaan tulee käyttää perävaunua huolellisesti vain sille tarkoitetussa käytössä, sekä tyhjentää, että 

puhdistaa kuormatila käytön jälkeen. Asiakas on velvollinen korvaamaan edellä mainitun asian 

laiminlyömisestä tai epätavallisesta likaantumisesta aiheutuvat siivouskulut.  

f) Vahingon sattuessa asiakas ei ole oikeutettu itse korjaamaan perävaunua ilman erillistä sopimusta. 

g) Asiakkaan on maksettava ennalta sovitun vuokra-ajan ylityksestä hinnaston mukainen vuokra 

kaksinkertaisesti.  

h) Tehty varas voidaan perua maksuttomasti 24 tuntia ennen varauksen alkamista. Tämän jälkeen 

peruutetuista varauksista tai noutamatta jättämisestä peritään 50 % varatun vuokra-ajan hinnasta. 

 
4. ASIAKKAAN VASTUU 

a) Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja hänen tulee toimia vuokrakaluston käyttäjänä, eikä 

hänellä ole oikeutta luovuttaa vuokraamaansa kalustoa kolmannelle osapuolelle.  

b) Vuokrakalustossa on liikenne- (omavastuu 0€) ja kaskovakuutus (luonnonilmiö, eläin, ilkivalta, 

varkaus, palo, autopalvelu ja oikeusturva) 300€ omavastuuosuudella. Omavastuuosuuden voi 

poistaa, ostamalla lisäturva palvelun maksun yhteydessä. Vakuutukset eivät korvaa asiakkaan 

kuljettamia esineitä, tavaroita yms. vaan asiakas on vastuussa kuljettamastaan omaisuudestaan 

kaikissa tilanteissa.  

c) Vuokralle antaja laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vuokraamon ulkopuolisella asiantuntijalla 

teettämän korjauskustannusarvion mukaan. Vuokralleantaja laskuttaa lisäksi vaurioista aiheutuvilla 

seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 5 vrk ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus 

määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman vuokrahinnan mukaan.  

d) Jos koituneet vahingot johtuvat asiakkaan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai 

vuokrakaluston väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien 

aineiden vaikutusten alainen, tulee asiakkaan korvata kaikki aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan 

ja suorittamaan korvauksen seisonta-ajalta, kuitenkin enintään 5 vrk osalta, huolimatta siitä onko hän 

ostanut lisäturvapalvelun vai ei.  

e) Asiakas vapautuu korvausvastuusta, jos vuokralleantaja saa täyden korvauksen vahingosta 

vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.  
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5. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU 

a) Perävaunu luovutetaan laillisena, käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle 

a. Mikäli perävaunun luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, pidättää vuokralleantaja 

oikeuden ensisijaisesti vaihtaa asiakkaan varaama perävaunu vastaavanlaiseen. Jos vaihto 

käyttökuntoiseen kalustoon ei onnistu, tarjoaa vuokralleantaja asiakkaalle sopivaksi 

katsomansa hyvityksen.  

b) Vuokralleantaja vastaa perävaunun normaalista kulumisesta aiheutuvista huoltokustannuksista.  

 
6. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT VIKATILANTEESSA 

a) Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava poliisille ja vuokralleantajalle viipymättä. 

Poliisin tekemä raportti on toimitettava vuokralleantajalle.  

b) Perävaunussa käytönaikana ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle 

jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.  

c) Perävaunun osakaskoon kuuluu autopalvelu, jonka maksuton hinauspalvelunumero 0800 139 139 

palvelee 24/7. Vakuutus korvaa perävaunun noston tielle ja hinauksen lähimpään korjaamoon esim. 

rengasrikon tai tieltä suistumisen seurauksena.  

 
7. VUOKRAKALUSTON PALAUTUS 

a) Perävaunu on palautettava aina noutopaikkaansa sovitun vuokra-ajan päättyessä, kuitenkin 

vähintään 15 minuuttia ennen noutopaikan sulkeutumista.  

b) Asiakas on velvollinen palautuksen yhteydessä ilmoittamaan kaikista vuokrauksen aikana syntyneistä 

vioista ja vaurioista. Ilmoituksen laiminlyönnistä voidaan jälkikäteen periä asiakkaalta korvausta 

huoltotoimenpiteistä.  

c) Jos vuokrakalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole 

sovittu vuokranantajan kanssa, peräkärrystä tehdään varkausilmoitus poliisille.  

 
8. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN 

a) Mikäli sopimusehtoja rikotaan, tai arvioidaan rikottavan asiakkaan toimesta, voidaan sopimus purkaa 

vuokralleantajan puolelta. 

b) Ylivoimaisen esteen tilanteessa vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. 

Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan lukea mm. lakko, sota, liikennehäiriö, luonnoneste tai muu sellainen 

este jota vuokralleantaja ei voi voittaa ja se estää vuokrakaluston tai sen osan toimittamisen.  

 
9. MUUT EHDOT 

a) Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ennen perävaunun 

luovutusta 

b) Asiakas hyväksyy, että hänen ajokortistaan tai henkilöllisyystodistuksestaan voidaan ottaa valokopio 

tai hänet voidaan kuvata hänen noutaessaan vuokrakalustoa.  

c) Vuokrakaluston vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty. 

d) Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos 

erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokralleantajan 

kotipaikan käräjäoikeudessa. 

e) Asiakas vastaa antamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta. 

Asiakastietoja käytetään palvelun tuottamiseen.  

 


