HINNASTO,
VUOKRAPEITTEET
Prislista, Hyrpresenningar
Voimassa 1.1.2018 alkaen
Gäller från 1.1.2018
Peitekoko
Presenningstorlek

Starttimaksu, €/peite
Startpris, €/presenning

Päivävuokra, €/peite
Dygnshyra, €/presenning

alv. 0 %
moms 0 %

alv. 24 %
moms 24 %

alv. 0 %
moms 0 %

alv. 24 %
moms 24 %

5 x7m

44,72

55,45

0,73

0,91

6x9m

63,42

78,64

1,18

1,46

UUTUUS: Palosuojattu 6 x 9 m
NYHET: Flamskyddad 6 x 9 m

63,42

78,64

1,18

1,46

Eristepeite 3 x 5 m
Isolermattor 3 x 5 m

51,63

64,02

1,83

2,27

Hinnat noudettuna edustajalta. Priser vid hyrning på plats.

Peitteiden korvaushinnasto
Ersättningsprislista av presenningar
4x6m

5 x7m

6x9m

6 x 9 m, palosuojattu

Eristepeite 3 x 5 m
Isolermattor 3 x 5 m

157,00 €

220,00 €

325,00 €

386,00 €

262,00 €

Korvaushinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli asiakas haluaa lunastaa peitteen itselleen, lisätään voimassaoleva arvonlisävero hintoihin.
Ersättningspriserna anges utan moms. Om kunden vill lösa in presenningen tilläggs gällande moms på priserna.

Peitekohtainen starttimaksu laskutetaan heti vuokrauksen
tapahduttua. Starttimaksu sisältää peitteen normaalit huoltoja korjauskustannukset. Päivävuokrat veloitamme vuokrauspäivästä lähtien kerran kuukaudessa.
Mikäli korjauskulut ylittävät peitteen arvon, peite on tuhoutunut siten, että se on vuokrauskelvoton tai se on kadonnut,
laskutetaan peite oheisen korvaushinnaston mukaisesti.
Jos asiakas ei palauta peitettä viikattuna, on edustajalla oikeus
veloittaa peitteiden viikkauksesta syntyvät lisäkustannukset.
Mahdolliset viikkaus- ja rahtikustannukset veloitetaan samalla laskulla kuin peitevuokrat.
Peitevuokrauksen vuokrausehdot ovat nähtävillä peiteedustajalla ja osoitteessa www.lainapeite.fi.
Laskutuspalkkio 2,00 €/lasku*
Pienlaskutuslisä 6,30 €/laskut alle 35,00 €*
Maksuehto 14 pv netto

Presenningens startpris debiteras omgående vid uthyrning. I
startpriset ingår normala service- och reparationskostnader.
Dygnshyran debiteras från första hyrdagen månatligen.
Om reparationskostnaderna överstiger presenningens värde
eller om presenning är förstörd eller förkommen, faktureras
presenningen enligt vidstående ersättnings pris.
Om kunden inte återlämnar presenningen vikat, har ombudet
rätt att debitera en extra avgift för vikningen.
Eventuella viknings- och fraktkostnader kommer att debiteras
på samma faktura som presenningshyrorna.
Hyresvillkor flnns tillgängliga hos ombuden och på hemsidan
www.lainapeite.fl
Faktureringsavgift 2,00 €/faktura*
Faktureringstillägg 6,30 €/för faktura under 35,00 €*
Betalningsvillkor 14 dagar netto
* Arvoden och tillägg gäller inte konsument.

* Palkkiot ja lisät eivät koske kuluttajaa.

Lainapeite Oy
Kiilaniityntie 2, 02920 Espoo

puh. 010 809 900

www.lainapeite.fi
mail@lainapeite.fi

Lainapeite Oy,
peitteiden
vuokrausehdot
1. SOVELTAMISALA
Näitä vuokrausehtoja sovelletaan vuokralle ottajan vuokratessa peitteen Lainapeite Oy:ltä sen toimipisteestä tai
edustajalta (vuokrauspiste). Vuokralleottajalla tarkoitetaan
jäljempänä vuokralleottajana olevaa elinkeinonharjoittajaa
tai kuluttajaa. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan kuluttajalle kuuluvia oikeuksia.
2. LUOVUTUSKIELTO
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman Lainapeite Oy:n
erikseen kirjallisesti antamaa suostumusta luovuttaa
peitteitä edelleen, pantata tai lainata peitteitä tai siirtää
vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle.
3. VUOKRA-AIKA
Vuokra-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka alkaa vuokrasopimuksen päiväyksestä ko. päivä mukaan lukien ja
päättyy päivänä, jolloin asiakas palauttaa peitteen
vuokrausehtojen mukaisesti Lainapeite Oy:n toimipisteeseen tai edustajille. Vuokra-aikaan luetaan myös
palautuspäivä.
4. HINNAT JA MAKSUEHDOT
Vuokraukseen sovelletaan Lainapeite Oy:n kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa, joka on nähtävissä Lainapeite
Oy:n toimipisteessä ja edustajilla. Hinnastosta ilmenevät
sovellettavien vuokrien ja korvaushintojen lisäksi myös
sovellettavat maksuehdot. Peitteen mahdollisesta
korjaamisesta aiheutunut Lainapeite Oy:n saatava
laskutetaan peitteen palautuksen jälkeen, viimeistään
kolmen (3) kuukauden kuluessa palautuksesta lukien.
Lainapeite Oy:llä on myös vuokra-ajan kuluessa oikeus
tehdä muutoksia hinnastoihin. Muutokset tulevat tällöin
voimaan kuukauden kuluttua niitä koskevan ilmoituksen
lähettämisestä lukien. Mikäli vuokralleottaja ei hyväksy
hinnan muutosta, vuokralleottaja voi keskeyttää vuokrauksen palauttamalla peitteen Lainapeite Oy:lle ennen
vuokramuutoksen voimaan tuloa.
5. PEITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÄMINEN
Vuokralleottajan tulee peitteiden luovutuksen yhteydessä
tarkastaa peitteen numero, peitteen kunto ja sen sopivuus
aiottuun käyttötarkoitukseen. Vuokralleottajan ollessa
elinkeinonharjoittaja mahdollinen reklamaatio on tehtävä
vuorokauden kuluessa peitteen vastaanottamisesta.
Kulut- tajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta
kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja on havainnut
virheen tai puutteen tai hänen olisi se pitänyt havaita.
Mikäli vuokralleottaja ei edellä mainitussa ajassa reklamoi
mahdollisesta puutteesta tai vaurioista, katsotaan vaurion
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syntyneen vuokralleottajasta johtuvasta syystä. Peite on
Lainapeite Oy:n omaisuutta ja vuokralleottajan tulee
vastata sen kunnon säilymisestä normaaliksi katsottavaa
kulumista lukuun ottamatta.
6. VUOKRALLEOTTAJAN MAKSUVIIVÄSTYS
Lainapeite Oy:llä on oikeus maksuviivästyksen johdosta
periä elinkeinonharjoittajalta Lainapeite Oy:n kulloinkin
soveltama korkokannan ja hinnaston mukainen viivästyskorko. Kuluttaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle
maksulle korkolain (633/82) mukaisen viivästyskoron. Mikäli
vuokralleottaja olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen, Lainapeite Oy:llä on oikeus
noutaa vuokralleottajan kustannuksella peite takaisin.
7. PEITTEEN PALAUTTAMINEN
Peite on palautettava samalla tavoin käärittynä, numero
näkyvissä, kuin se vuokralleottajalle luovutettaessa oli.
Palautetun peitteen numeron tulee olla sama kuin toimitetun peitteen numero.
8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU PEITTEEN
KUNNOSTA TAI KATOAMISESTA
Peitteen tulee palautettaessa vastata normaalia kulumista
lukuun ottamatta sitä, mitä se oli vuokralleottajalle luovutettaessa. Mikäli peite on korjauskelvoton, tuhoutunut tai
kadonnut, Lainapeite Oy:llä on oikeus veloittaa vuokralleottajalta korvaushinnaston mukainen veloitus. Viimeksi
mainitussa tapauksessa vuokralleottajalla on korvauksen
sijasta oikeus lunastaa peite itselleen maksamalla
korvaushinnan lisäksi sille laskettu kulloinkin voimassa
oleva arvonlisävero. Omistusoikeus peitteeseen siirtyy, kun
korvaushinta arvonlisäveroineen sekä kaikki ko. vuokraukseen liittyvät saamiset on maksettu.
9. LAINAPEITE OY:N VASTUU
Lainapeite Oy vastaa peitteen normaalista kulumisesta
aiheutuvista korjauskustannuksista. Mikäli peitteessä on
luovutushetkellä vikoja tai puutteita, Lainapeite Oy:n
vastuu rajoittuu peitteen vaihtamiseen virheettömään.
Lainapeite Oy ei vastaa peitteen käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista
välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
10. VAKUUTUKSET
Peite ei ole Lainapeite Oy:n toimesta vakuutettu.
11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti syntyvät
erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen
paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.
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