
Kulunvalvontakaluston vuokraus- ja
toimitusehdot

1. OSAPUOLET

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Zeroni Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja
asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika ja vaaranvastuu alkavat päivästä, jolloin kalusto toimitetaan
Asiakkaalle. Vuokra-aika ja vaaranvastuu päättyvät päivänä, jolloin kalusto
palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Toimittajalle. Vuokra-aikaan
luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Lyhin vuokra-aika on 3 kk ellei
erikseen ole sovittu toisin.

3. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Vuokrauksen kohteena on Toimittajan ja Asiakkaan sopima kalusto sellaisenaan
ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Asiakas on tilausta tehtäessä
kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrahintaan ei kuulu käyttöenergia, mahdolliset
voiteluaineet, porttien siirtäminen, perushuoltotoimenpiteet (voitelu, ruuvien
kiristäminen, kennojen puhdistus), kulunvalvontalaitteiston uudelleen käynnistys
tai uuden käyttöpaneelin vaihto vikatilanteessa uuteen (Inoptics-laitteet). Asiakas
on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän ja
kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Asiakkaan on tehtävä siitä
kirjallinen ilmoitus Toimittajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan
siitä hetkestä, jolloin Toimittaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON TOIMITUS

Kalusto toimitetaan Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti Toimittajan varastosta. Asiakas
vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Asiakkaan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen
käyttöön, käyttää laitteita ohjeiden mukaisesti. Tavanomaisia hoito- ja
ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Asiakas ei saa korjata tai kolmannella osapuolella
korjauttaa Vuokrakalustoa ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Vuokrakalustoa ei



saa viedä maasta ilman Toimittajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.
Vuokrakaluston siirtämisestä tulee aina ilmoittaa Toimittajalle kirjallisesti ennen siirtoa.

6. VUOKRAKOHTEEN PALAUTUS

Asiakkaan tulee leimauslaitteiden osalta palauttaa vuokralaitteet Toimittajan
osoittamaan osoitteeseen. Porttien ja raskaamman kaluston osalta Asiakkaan tulee tilata
Toimittajalta nouto.  Mikäli vuokrakohdetta ei palauteta sovittuna päivänä, Toimittaja on
velvollinen suorittamaan yliajalta sovittua vuokraa vastaavan korvauksen aina
palautuspäivään saakka, minne myös vaaranvastuu ulottuu.

7. ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta
ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen
korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonnen kaluston sen
uushankinta-arvoon. Toimittajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston
kunnostuskulut Asiakkaalta erikseen.

8. TOIMITTAJAN VASTUU

Toimittaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
Toimittaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle mahdollisesti
aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole Toimittajan toimesta vakuutettu. Asiakas vastaa tarvittaessa
vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

10. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Asiakas laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti
rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Toimittajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja
ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Asiakasta kuulematta ja Asiakkaan laskuun.
Samanlainen oikeus Toimittajalla on, mikäli Asiakkaan toiminta tai hänen taloudelliset
olonsa osoittautuvat sopimuksen voimassaoloaikana, että on painavia syitä olettaa
hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa
olennaisilta osin täyttämättä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen
purkamisesta Toimittajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.



11. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnonilmiö, tulipalo, lakko,
työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,
valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu toimittajasta johtuva este, johon
Toimittaja ei voi vaikuttaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun
sopimuksen täyttyminen edellyttäisi taloudellisia investointeja, jotka ovat kohtuuttomia
verrattuna Asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Toimittajalla ei ole velvollinen täyttämään
sopimusta. Edellä mainituissa tapauksissa Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan
Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja Toimittajalla
on myös oikeus purkaa sopimus.

12. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan
kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

13. RIITAISUUDET

Kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan Osapuolten
kesken neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisua ei ole mahdollista löytää, Sopimuksesta
aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Riidan ratkaisee yksi
välimies.


