Puumalan kunnan työkalujen
viikonloppuvuokrauksen käyttö- ja maksuehdot
Henkilötiedot
Vuokraajan tulee antaa palveluntarjoajalle (myöhemmin ”kunta”) palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset
henkilö- ja muut tiedot. Kunnalla on oikeus käsitellä vuokraajan henkilötietoja henkilötietolain ja muun
lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusehdot
Vuokrauksen kohteena on kunnan ja vuokraajan sopima laite sellaisena ja niine tarvikkeineen ja
lisälaitteineen kuin se on vuokraajalle luovutettu.
Yhden henkilön on mahdollista vuokrata kahta (2) eri laitetta saman viikonlopun aikana.
Vuokraus tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta. Varausvahvistuksen jälkeen laite on noudettavissa
perjantaisin klo 12-15 välisenä aikana.
Vuokra-aika alkaa päivästä ja kellonajasta, jolloin laite noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa.
Mikäli laitetta ei noudeta sovittuna aikana, kunnalla on oikeus peruuttaa vuokraus. Kunnalla ei ole
velvollisuutta uudelleen järjestää vuokrausta.
Vuokra maksetaan korttimaksulla kunnantalolle asiointipisteeseen noudon yhteydessä. Vuokrauksen
yhteydessä suoritetaan (50) viidenkymmen euron työkalukohtainen pantti, joka palautetaan laitteen
palautuksen jälkeen. Pantti suoritetaan pankki- tai luottokortilla.
Laite luovutetaan vuokraajalle kunnantalon asiointipisteestä.
Vuokraajan tulee palauttaa laite kunnalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja
samassa kunnossa kuin se noudettuna oli. Palautus tapahtuu kunnan asiointipisteeseen vuokra-ajan
päättyessä maanantaiaamuna klo 9-12 välisenä aikana.
Vuokraajan tulee ilmoittaa, mikäli ei aio sovitusti noutaa laitetta.

Palvelun käyttö
Vuokraajan tulee:
•
•
•
•

Tutustua laitteiden turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Kunnan toimihenkilö antaa
tarvittaessa opastuksen laitteen käyttöön.
Käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa
olosuhteissa.
Huolehtia työturvallisuus ym. -määräysten toteutumisista vuokrattavan laitteen kohdalla.
Puhdistaa laite käytön jälkeen.

Vakuutusasiat
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kunnalle näiden käyttöehtojen, palvelun käyttöä koskevan
sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.
Kunta ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.
Laitteet eivät ole kunnan toimesta vakuutettuja. Mahdollisen vakuuttamisen hoitaa asiakas itse.

Vuokraajan vastuu
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta
jääneen laitteen sen uushankinta-arvoon. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kunnalle myös laitteen
vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet
vahingot ja kustannukset. Kunta pidättää itsellään oikeuden määritellä mahdollisesta väärin käytöstä tai
rikkoutumisesta johtuvien kustannusten arvo tapauskohtaisesti.
Kunnalla on oikeus periä vuokralaiselta laitteen puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien
käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset), mikäli laite palautetaan käyttöehtojen
vastaisesti.
Vuokraaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle
osapuolelle. Mikäli vuokraaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, vuokralainen vastaa siitä
kunnalle aiheutuneista vahingoista, ja kunnalla on oikeus laskuttaa syntyneistä kustannuksista, niin
välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

Maksuehdot
Vuokraaja on velvollinen maksamaan etukäteen vuokrasumman laitteen(laitteiden) noudon yhteydessä.
Maksaminen tapahtuu kunnantalon asiointipisteessä. Maksu suoritetaan maksukortilla.
Yhden laitteen vuokrahinta 10 euroa/laite/viikonloppu. Maksun yhteydessä peritään 50€ työkalukohtainen
pantti, joka palautetaan tilille, kun laite on palautettu.
Pidätämme oikeudet hintamuutoksiin.

