
VUOKRAUSEHDOT 
- Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja. 
- Käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta. Alle 18-vuotiaille holhoojan suostumus. Vähintään AM121- ajokortti on pakollinen. 
- Mönkijällä ajo on kielletty alkoholin ja muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. 
- Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan mönkijän normaaleista tarkistuksista ja huolloista, kuten öljyn ja jäähdytysnesteen 
määrästä. 
- Tiettyjä pakettituotteita lukuun ottamatta ei vuokraan ei sisälly polttoainetta. 
- Vuokraaja on vastuussa mönkijän sekä kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista. 
- Mönkijän rikkoutumisesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle. Korjaustöitä ei saa suorittaa ilman omistajan lupaa. 
Mönkijässä on voimassa olevat vakuutukset (huomaa omavastuu). 
- Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksessa tai käyttövirheestä johtuen on 1200 € / mönkijä 
Ajovarustevahingot korvataan täysimääräisesti. Omavastuu tulee suorittaa Kentso Oy:lle välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Omavastuulla 
katetaan myös seisonta-ajasta johtuvat vahingot vuokranantajalle. - Mikäli mönkijässä ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka 
vuokranantaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan mönkijän, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä 
hyvistä. Korvaavaa mönkijä toimitetaan ainoastaan Paljakan matkailukeskuksen alueelle (Max n 30km vuokraamosta) sekä vuokraamon 
aukioloaikojen puitteessa (Kesäravintola Villasin aukioloaikoina). Korvaavan mönkijän ei varaustilanteesta johtuen tarvitse olla varausta 
vastaava. 
 Mönkijä on palautettava sovittuna aikana sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Ylimenevästä vuokra-ajasta veloitetaan 
hinnaston mukainen hinta. 
Mikäli vuokraaja ei palauta mönkijää sovittuna aikana sovittuun paikkaan on omistajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen 
maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisinä. - Mönkijää ei saa käyttää kilpailuissa tai lainvastaisessa toiminnassa. 
Käyttäjä sitoutuu ajamaan vain sallituilla teillä tai merkityillä reiteillä sekä noudattamaan mönkijäajoa koskevia sääntöjä ja määräyksiä. 
Nopeusrajoitus on T3b mönkijällä max 60km/h tai tiekohtainen liikennemerkillä osoitettu alempi vauhti. 
Mönkijämme on tarkoitettu retkeilyyn, ei off-road ajoon eli suolle, metsään tai rapakkoon näitä ei ole vuokrata.  
 
- Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittuja mönkijöitä ja sopimus on vaadittaessa näytettävä viranomaisille. - 
Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa heti, jos käyttäjä rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän 
sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi mönkijän kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokranantajalla on sama oikeus, 
mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja. Alueella voi olla myös maksullisia uria, mikäli mönkijällä ajetaan sellaisella alueella 
tulee vuokraajan huolehtia luvat. Mönkijässä voi olla paikannin väärinkäytösten valvomiseksi. - Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 
ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan 
käräjäoikeudessa.  
 


