
1. SOVELTAMISALA
 Näitä vuokrausehtoja sovelletaan vuokralleottajan vuok-

ratessa peitteen Lainapeite Oy:ltä sen toimipisteestä. 
Vuokralleottajalla tarkoitetaan jäljempänä vuokralleot-
tajana olevaa elinkeinonharjoittajaa tai kuluttajaa. Näillä 
ehdoilla ei vähennetä kuluttujansuojalain (38/1978) mu-
kaan 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 osa-puolelle. 

3. VUOKRA-AIKA
 Vuokrausajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka alkaa vuokraussopi-

muksen päiväyksestä ko. päivä mukaan lukien ja päättyy 
päivänä, jolloin asiakas palauttaa peitteen vuokrauseh-
tojen mukaisesti Lainapeite Oy:n toimipisteeseen. Vuok-
ra-aikaan luetaan myös palautuspäivä.

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT
 Vuokraukseen sovelletaan Lainapeite Oy:n kulloinkin 

voimassa olevaa hinnastoa, joka on nähtävissä Laina-
peite Oy:n toimipisteessä. Hinnastosta ilmenevät sovel-
lettavien vuokrien, korjaushintojen ja korvaushintojen 
lisäksi myös sovellettavat maksuehdot. Minimivuokra 
on 14 päivän vuokraa vastaava määrä, vaikka todellinen 
vuokrausaika olisi tätä lyhyempi. Peitteen mahdollisesta 
korjaamisesta aiheutunut Lainapeite Oy:n saatava lasku-
tetaan peitteen palautuksen jälkeen, viimeistään kolmen 
(3) kuukauden kuluessa palautuksesta lukien. Lainapeite 
Oy:llä on myös vuokra-ajan kuluessa oikeus tehdä muu-
toksia hinnastoihin. Muutokset tulevat tällöin voimaan 
kuukauden kuluttua niitä koskevan ilmoituksen lähettä-
misestä lukien. Mikäli vuokralleottaja ei hyväksy hinnan 
muutosta, vuokralleottaja voi sovitusta vuokrakaudesta 
riippumatta keskeyttää vuokrauksen palauttamalla peit-
teen Lainapeite Oy:lle ennen vuokramuutoksen voimaan- 
tuloa. 

5. PEITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÄMINEN
 Vuokralleottajan tulee peitteiden luovutuksen yhtey-

dessä tarkastaa peitteen numero, peitteen kunto ja sen 
sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Vuokralleottajan 
ollessa elinkeinonharjoittaja mahdollinen reklamaatio 
on tehtävä vuorokauden kuluessa peitteen vastaan-
ottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava virheestä tai 
puutteesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja on 
havainnut virheen tai puutteen tai hänen olisi se pitä-
nyt havaita. Mikäli vuokralleottaja ei edellä mainitussa 
ajassa reklamoi mahdollisesta puutteesta tai vaurioista, 
katsotaan vaurion syntyneen vuokralleottajasta joh-
tuvasta 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 viivästyskorkokannan ja hinnaston mukainen 
viivästyskorko. Kuluttaja on velvollinen maksamaan vii-
västyneelle maksulle korkolain (633/82) mukaisen viiväs-
tyskoron. Mikäli vuokralleottaja olennaisesti laiminlyö so-
pimuksen mukaisten maksujen suorittamisen, Lainapeite 
Oy:llä on oikeus noutaa vuokralleottajan kustannuksella 
peite takaisin. Laina peite Oy ei kuitenkaan ole noutoon 
velvollinen, vaan vuokrausaika lasketaan ja laskutetaan 
kohdan 3 mukaisesti ja asiakas on vastuussa vuokrasta 
siihen saakka, kun peite on palautettu Lainapeite Oy:n 
toimipisteeseen.
 Mikäli erääntyneiden maksujen suoritus on laiminlyöty 
tai peite on kadonnut tai Lainapeite Oy:llä ei ole tiedossa 
sen sijaintia, Lainapeite Oy:llä on lisäksi mahdollisuus 
korvauttaa peite asiakkaalta. Omistusoikeus tähän 
peitteeseen siirtyy asiakkaalle, kun kaikki siihen liittyvät 
erääntyneiden laskut kuluineen on maksettu.

7. PEITTEEN PALAUTTAMINEN
 Peite on palautettava samalla tavoin käärittynä, numero 

näkyvissä, kuin se vuokralleottajalle luovutettaessa oli. 
Palautetun peitteen numeron tulee olla sama kuin toimi-
tetun peitteen numero. 

8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU PEITTEEN KUNNOSTA 
TAI KATOAMISESTA

 Peitteen tulee palautettaessa vastata normaalia kulumis-
ta lukuun ottamatta sitä, mitä se oli vuokralleottajalle 
luovutettaessa. Mikäli peite on korjauskelvoton, tuhou-
tunut tai kadonnut, Lainapeite Oy:llä on oikeus veloittaa 
vuokralleottajalta korvaushinnaston mukainen veloitus. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa vuokralleottajalla on 
korvauksen sijasta oikeus lunastaa peite itselleen maksa-
malla korvaushinnan lisäksi sille laskettu kulloinkin voi-
massa 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 kulumises-

ta aiheutuvista korjauskustannuksista. Mikäli peitteessä 
on luovutushetkellä vikoja tai puutteita, Lainapeite Oy:n 
vastuu rajoittuu peitteen vaihtamiseen virheettömään. 
Lainapeite Oy ei vastaa peitteen käytöstä tai rikkoutumi-
sesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välilli-
sistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

10. VAKUUTUKSET
Peite ei ole Lainapeite Oy:n toimesta vakuutettu.

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
 Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti syntyvät eri-

mielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
Kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen 
paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopii-
rissä hänellä on asuinpaikka.
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