
TYÖKONEEN, KALUSTON JA PERÄVAUNUN VUOKRASOPIMUS
SOPIMUKSEN OSAPUOLET VUOKRALLEANTAJA Puhelin ja sähköposti

Creatium 0400 550 649
timo@creatium.fi

Osoite Y-tunnus
Taipaluksentie 23, 60760 Pojanluoma 1653251-1
VUOKRALLEOTTAJAN NIMI Puhelin ja sähköposti

Osoite Y-tunnus / hlö. tunnus

VUOKRATTAVA KOHDE Avant 520 119 /ensim. päivä. 99 /lisäpäivä.
Kauha sis. päivän vuokrahintaan
Trukkipiikit ja puukahmari 19 /pv
Minikaivuulaite 19 /pv
Perävaunu 49 /pv
Muu, mikä:

TYÖKOHDE JA Työkohde/tehtävä Päivittäinen työaika

VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa Vuokra-aika päättyy

VUOKRAHINTA Vuokrakaluston hinta (sis. alv 24%)

Muu sovittu korvaus (sis. alv 24%)

MAKSU Vuokra maksetaan luovutettaessa
7 vrk laskun päiväyksestä

MUUT EHDOT Muuta

Muilta osin noudatetaan vuokrasopimuksen ehtoja (liitteenä)
PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika Paikka ja aika

Vuokralleantajan allekirjoitus Vuokralleottajan allekirjoitus

CREATIUM 0400 550 649 Y1653251-1
www.creatium.fi/konepalvelu timo@creatium.fi Ilmajoki



VUOKRAUSEHDOT 

SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Vuokralleantajan (Creatium) ja Vuokralleottajan välillä 
koskien pienkuormaajan, siihen liittyvien lisälaitteiden ja/tai henkilöauton perävaunun vuokraamista. 

VUOKRATTAVA KOHDE JA LUOVUTUS Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan pienkuormaaja ja/tai perävaunu sekä 
vuokrasopimuksessa yksilöidyt  lisälaitteet. Pienkuormaaja vuokrataan polttoainetankki täyteen tankattuna, ilman koneen 
kuljettajaa. Luovutus tapahtuu sovitussa työnteon paikassa. Perävaunun luovutus tapahtuu Vuokralleantajan toimipisteessä.

VUOKRA-AIKA JA VUOKRAN MAKSAMINEN Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksessa sovittuna aikana. Pienkuormaaja 
toimitetaan sovittuun työnteon suorituspaikkaan ennen vuokra-ajan alkamista. Sovittu vuokra maksetaan pienkuormaajan 
toimituksen yhteydessä. Vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna aikana. Pienkuormaaja noudetaan sen jälkeen, jolloin 
polttoainetankki tulee olla täyteen tankattuna diesel -polttoaineella. Vaihtoehtoisesti polttoaineen voi maksaa Vuokranantajlle 
koneen noudon yhteydessä vuokra-ajan päätyttyä. Yhden päivän vuokra-ajan päätyttyä konetta ei tarvitse tankata.

Perävaunun vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksessa sovittuna aikana tai sinä hetkenä, kun perävaunu noudetaan ennen sovittua 
vuokra-ajan alkua. Perävaunun vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna aikana tai sinä hetkenä, kun perävaunu 
palautetaan vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen käyttöohjeeseen ja turvaohjeisiin. Koneen käytön tulee olla 
huolellista ja käyttö kohdistua vain tavanomaiseen käyttöön. Konetta ei saa korjata tai korjauttaa ilman vuokranantajan lupaa pois 
lukien tavanomaiset ylläpitotoimenpiteet, kuten tankkaus.

PALAUTUS Pienkuormaajan vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna aikana, jolloin polttoainetankki tulee olla täyteen 
tankattuna diesel -polttoaineella, kone on vastaavassa kunnossa kuin luovutus hetkellä ja koneen käyttöaika päättyy. Yhden 
päivän vuokra-ajan päätyttyä konetta ei tarvitse tankata. Vuokranantaja noutaa koneen vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratulle kalustolle aiheutuneet vahingot ja 
kustannukset, mikäli niiden katsotaan olevan seurausta huolimattomuudesta ja/tai virheellisestä käsittelystä. Vuokralleottaja on 
velvollinen ilmoittamaan vuokran antajalle vuokratussa kalustossa havaitut viat ja poikkeamat välittömästi sekä keskeyttämään 
käyttö siihen asti kun vuokran antaja on antanut luvan käytön jatkamiseen. 

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU Vuokralleantaja vastaa vuokrattavan kohteen normaalista kulumisesta aiheutuvista 
korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvia 
välillisiä tai välittömiä kustannuksia tai vahinkoja. Vuokralleantajan vastuu rajoittuu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua 
vuokrakaluston vuokraa.

VAKUUTUKSET Vuokrattava kalusto on vakuutettu vuokralleantajan toimesta kaskovakuutuksella. Vuokralleottajan omavastuu on 
700 .

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Vuokrasopimusta ei saa siirtää eikä vuokrakalustoa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 

SOPIMUSRIKKOMUKSET Mikäli vuokralleottaja laiminlyö vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän 
sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa. 
Vuokralleantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa myös siinä tilanteessa, että 
vuokralleottajan toiminta antaa painavat syyt olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muulla tavoin jättävän 
sopimusvelvollisuudet täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleanjajalle 
syntyneet kustannukset. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä 
aiheutunutta vahinkoa. 

YLIVOIMAINEN ESTE Vuokranantaja ei ole velvollinen täyttämään vuokrasopimusta jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, näihin 
verrattava häiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää vuokrakaluston tai sen osan toimittamisen. 
ylivoimaisesta esteestä(kuten mm. konerikko, luonnonvoimat, tulipalo ja jne) vuokranottajalle sopimuksen täyttämättä jätämisestä 
aiheutunutta vahinkoa. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä 
aiheutunutta vahinkoa.
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