Vuokrasopimus
Vuokraajan tiedot ja muut kuljettajat
Vuokraajan nimi:
Lähiosoite:
Postinro ja postitoimip:
Puhelinnumero:
Hetu:
Muut kuljettajat:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Vuokrattava ajoneuvo on:
Matkailuauto
Pakettiauto
Peräkärry
Paljukärry
Moottoripyörä
Mönkijä
Rekisteritunnus: ________ - ________

Tätä ajoneuvoa saavat vuokra-aikana kuljettaa vain vuokraaja sekä erikseen sovittaessa tähän sopimukseen
merkityt muut kuljettajat.
Vuokra-aika: ___ . ___ . 201__ klo _______ - ___ . ___ . 201__ klo ________
Vuokraan sisältyy ______ km ajoa. Ylimenevät kilometrit maksetaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä.
Mittarilukema vuokratessa
Mittarilukema palautettaessa

________________ km
________________ km

Lisämaksusta matkailuauton, pakettiauton, moottoripyörän tai mönkijän vuokrauksen yhteydessä:


Lisäkilometrit 0,20 €/km x ___________km = _____________€

Mahdolliset lisäkilometrit ym. kulut maksetaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Jos ajoneuvo
palautetaan polttoainesäiliö vajaana, veloitetaan tankkaamisesta 30 € + polttoaineet.*

Hyväksyn tämän sopimuksen sopimusehdot.
Kokkolassa ___ . ___ .201__

_______________________________
Zeiem Oy / RenttiX.fi Jussi Männistö

________________________________
Vuokraaja

Vahinkotapauksissa vuokraajan omavastuu on 1000 euroa.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
* Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja palautetaan polttoainetankki täynnä.
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Mönkijän vuokrausehdot
Vuokra-ajat ovat pääsääntöisesti vuorokausi ja viikonloppu. Viikonloppuvuokraus alkaa perjantaina klo
16.00 ja päättyy maanantaiaamuna klo 9.00. Muut vuokra-ajat sopimuksen mukaan.
Vuokrahinta sisältää kaskovakuutuksen. Vahinkotapauksissa vuokraajan omavastuu 1000 €.
Vuokrahintoihin sisältyy enintään 100 km / vrk. Ylimenevältä osalta veloitetaan mönkijässä 0,20 € / km.
Mönkijä luovutetaan ja palautetaan tankki täynnä.

Tarkemmat vuokrausehdot:
Seuraavissa ehdoissa vuokralle antaja on Zeiem Oy / RenttiX.fi ja vuokraaja on asiakas.
1. Mönkijällä saa ajaa vain henkilö, jolle se on vuokrattu. Vuokrauksesta tehdään aina vuokrasopimus
mönkijää noudettaessa.
2. Vuokraajalla tulee olla noudettaessa mukana ajokortti josta tarkastetaan ajo-oikeus. Vuokraajalla
tulee olla myös tarvittava ajotaito.
3. Mönkijä luovutetaan täyteen tankattuna. Palautettaessa mönkijän tankin tulee olla täynnä.
4. Mönkijää saa käyttää normaalissa tieliikenteessä. Maastossa ajaminen on kielletty ilman
maanomistajan lupaa. Osallistuminen kilpailuihin on kielletty.
5. Jos matka keskeytyy tekniseen vikaan tai muuhun (esim. varkaustapaus), on vuokraajan otettava
välittömästi yhteys vuokralle antajaan.
6. Mönkijässä on kaskovakuutus, jonka omavastuu on 1000 € vahinkoa kohden. Vuokraajan on
vahingon sattuessa maksettava omavastuu välittömästi vuokralle antajalle
7. Vuokraaja on vastuussa myös toisen henkilön tekemistä vahingoista mönkijälle ja varusteille.
8. Jos vuokraaja palauttaa mönkijän ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan
vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.
9. Jos mönkijää ei palauteta sovittuna ajankohtana, eikä asiasta ole sovittu vuokralle antajan kanssa,
on kysymyksessä luvaton käyttöönotto, joka ilmoitetaan poliisille. Kyseisissä tapauksissa vuokralle
antaja on oikeutettu perimään vuokran korotettuna 50 % ylimenneeltä ajalta.
10. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajovarusteille sattuneet vahingot.
11. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle täysimääräisesti ajoneuvolle ja varusteille
aiheutetut vahingot jos vakuutusyhtiö päihtymisen tai muun syyn takia evää korvauksen.
12. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan mönkijästä ja varusteista yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö
omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja
sitoutuu käyttämään mönkijää vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Zeiem Oy / RenttiX.fi
Y-tunnus: 2430186-0

www.renttiX.fi

jussi.mannisto@renttix.fi
Puh. +358 40 7455 760

13. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan
mönkijälle ja varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, kuten myös korvaamaan vuokra-aikana
kadonneet osat ja lisävarusteet.
14. Liikennevahinkotapauksissa joissa vastapuoli on syyllinen, ei kuitenkaan omavastuuta peritä.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokralle antaja saa täyden korvauksen vahingosta
vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokraajan on välittömästi
täytettävä vahinkoilmoitus vahingon sattuessa. Jos vuokraaja laiminlyö vahinkoilmoituksen
täyttämisen hän vastaa vuokralle antajalle siitä syntyneistä kuluista. Liikennevahingon sattuessa ja
syyllisyyden ollessa epävarma on pyydettävä poliisi paikalle. Henkilövahingon sattuessa on aina
pyydettävä poliisi paikalle.
15. Ennen mönkijän luovutusta vuokraajalle tarkastetaan yhdessä mönkijän kunto sekä mm. renkaiden
urasyvyys. Jos vuokrauksen päättyessä mönkijästä löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista
poikkeavaa kulumista on vuokraaja velvollinen korvaamaan ne.
16. Ajettu matka mitataan mönkijän omalla mittarilla. Jos mittari hajoaa, on vuokraaja velvollinen
ilmoittamaan asiasta välittömästi vuokralle antajalle.
17. Mönkijässä käytetään polttoaineena 95 E bensiiniä.
18. Vuokrahinta tulee maksaa viimeistään mönkijää noudettaessa.
19. Vuokraaja on vuokra-aikana vastuussa mönkijään kohdistuneista sakoista ja
pysäköintivirhemaksuista.
20. Sovitun kilometrimäärän ylittymisestä veloitetaan 0,20 € / kilometri.
21. Korjauksiin tulee aina olla vuokralle antajan lupa.
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