Vesijetin vuokrausehdot
Näissä ehdoissa vuokraamona on Sataman Loiste Oy ja vuokraaja vuokralle ottaja.
1. Vesijetin käyttö
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetin kunnosta, sekä noudattamaan erityistä
huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja
asetuksia.
Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vesijetin
käsittelyssä.
Vesijetin jäädessä ilman valvontaa sen tulee olla lukittuna.
Vesijetti luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä.
Vuokraamon luovuttaessa vesijetin asiakkaalle, tulee kummankin osapuolen tarkastaa laitteen
kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaan liittyvien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli
vuokraaja laiminlyö tarkastuksen ja ilmoittaa palauttaessaan mahdollisesta vauriosta, oletamme
vaurion syntyneen vuokrauksen aikana.
2. Vastuu vesijetistä ja sen varusteista vuokra-aikana
Vuokraajan perusomavastuu on 1500 €
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan:
1. Vesijetille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
2. Vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.
Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta,
törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena,
rikolliseen tarkoitukseen, tai että vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen
ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot
kokonaisuudessaan.
Vuokraajan vapautuminen korvauksista
Vuokraaja vapautuu korvauksista jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen
perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
3. Vakuutukset
Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus
Vakuutus ei korvaa rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
Vakuutus ei korvaa henkilövahinkoja.
4. Vuokran maksu
Vuokrahinta sisältää oikeuden käyttää vesijettiä, liivejä, karttaplotterin ja vakuutuksen.
5. Vuokraamon velvollisuus
Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Vesijetin
luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokrausajan yhteydessä.

6. Polttoaine
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo ilmoittaa minkälaista polttoainetta
tulee käyttää.
Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käytöstä aiheutuvat vahingot.
Vesijetti tankataan palautuksen yhteydessä Sataman Loisteella.
Käytä aina 98E bensiiniä polttoaineena!!
Venäläisen bensiinin käyttö ehdottomasti kiellettyä!!
7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä, vahingosta
tai varkaudesta.
Vuokraamo ilmoittaa vuokraajalle millaisiin toimenpiteisiin vuokraajan tulee ryhtyä.
Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle
koituneista kustannuksista.
8. Vesijetin palauttaminen
Vesijetti on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päätyttyä.
Vesijetin tulee olla polttoainesäiliö täytettynä palauttaessa.
Jos asiakas palauttaa vesijetin aikaisemmin, käyttämättä jäänyttä aikaa ei hyvitetä takaisin.
Jos vuokraaja ylittää sovitun vuokra-ajan, veloitamme odotusajasta 100€/h.
9. Sopimuksen purkaminen
Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi että vuokraaja rikkoo olennaisesti
tämän sopimuksen ehtoja, tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan ole kykeneväinen
kuljettamaan vesijettiä. Vuokraajalle koituneita kuluja ei korvata takaisin.
Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vesijetti on vuokraamosta riippumattomasta
syystä pois käytöstä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
Vuokraajalle mahdollisesti koituneita kuluja ei korvata.
10. Alkoholi ja vesijetti
Vesijettiä ei luovuteta alkoholia nauttineelle, eikä sitä saa ajaa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen
alaisena. Mahdollisen vahingon sattuessa vuokraaja on täysin korvausvelvollinen, eikä vuokraamo
ota vastuuta tapahtuneesta.
11. Sopimusta koskevat riidat
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, ja asiakas on
yksityisvuokraaja, voi hän saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos
erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan
asuinpaikkakunnan yleisessä alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon
kotikaupungin yleisessä alioikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinoharjoittaja, kanne nostetaan aina
vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.

