
VUOKRAUSEHDOT (SÄHKÖFATBIKET) 
 
Pyörä tulee palauttaa siinä kunnossa kuin vuokralle annettaessa. 
Vuokraaja on täydessä vastuussa pyöristä koko vuokra-ajan, kunnes ne on luovutettu takaisin 
vuokranantajalle. 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen välineille aiheutetut vahingot sekä pyörästä 
mahdollisesti kadonneet osat. Vahingonkorvaus ei koske teknistä vikaa ja normaalia kulumista. 
Vuokraaja on itse vastuussa itsestään ja aiheuttamistaan vahingoista. Pyörissä ei ole vuokranantajan 
puolesta mitään vakuutuksia. 
Vuokraajan tulee huolehtia vuokrapyörästä sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti. Vuokraajan tulee 
noudattaa suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä sekä hyviä tapoja. Vuokraaja vuokraa ja ajaa pyörällä 
omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia itse omista voimassaolevista vakuutuksistaan. 
 
- vuokrapyörällä ajo on kielletty alkoholin ja muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. 
- Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan vuokrauksissa pyörän normaaleista tarkistuksista ja 
huolloista, kuten ketjun rasvauksesta ja osien kiristämisestä tarvittaessa. 
- Vuokraaja on vastuussa kelkalle sekä kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista. 
- Pyörän rikkoutumisesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle. Korjaustöitä ei saa 
suorittaa ilman omistajan lupaa pois lukien välttämättömät korjaukset kuten ketjun paikalleen laittaminen. 
- Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksessa tai käyttövirheestä johtuen on pyörän korjaushinta tai 
lunastushinta (uus hinta ./. ikähyvitys 25%/vuoksi 
   
Omavastuu tulee suorittaa Kentso Oy:lle välittömästi vuokra-ajan päättyessä.  Vuokralle ottaja on velvollinen 
tarkistamaan pyörän ennen ajoon lähtöä ja ilmoittamaan vuokran antajalle pyörässä olevat puutteet, kolhut 
tai vast. virheet jotka merkataan vuokrasopimukseen. 
- Mikäli pyörässä ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka vuokranantaja kohtuullisessa 
ajassa, huomioon ottaen asiakkaan sijainti, korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan pyörän, ei vuokrasta tai 
vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvistä. Korvaavaa pyörä tai huoltotoimenpiteen toimitetaan 
ainoastaan max 10 km säteelle vuokraamosta. Korvaavan pyörän ei varaustilanteesta johtuen tarvitse olla 
varausta vastaava, mutta pienemmästä luokasta saa korvauksen erotuksista. 
- pyörä on palautettava sovittuna aikana sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. 
Ylimenevästä vuokra-ajasta veloitetaan hinnaston mukainen hinta. 
- Mikäli vuokraaja ei palauta pyörää sovittuna aikana sovittuun paikkaan on omistajalla oikeus veloittaa 
ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisinä. 
- Pyörää ei saa käyttää kilpailuissa tai lainvastaisessa toiminnassa. Vuokra ei sisällä uralupia ja mikäli 
pyörää käytetään urilla tai reiteillä jotka ovat luvanvaraisia on luvan hankinta vuokralle ottajan vastuulle.  
- Pyörän edelleen luovuttaminen ja ulkomaille vienti on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. 
- Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittuja pyöriä. 
- Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa heti, jos käyttäjä rikkoo tai 
ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi pyörän 
kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokranantajalla on sama oikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä 
antanut vääriä tietoja. Pyörässä voi olla paikannin väärinkäytösten valvomiseksi. 
- Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan 
tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa. 

 


