
LISÄYKSET JA TARKENNUKSET toimitusehtoihin: Teknisen Kaupan konevuokraamojen 

yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot TK Konevuokraus 2016 

1. (2.1) Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä, suoritettuna ar-

kipäivisin normaalina työaikana, ellei muuta ole sovittu. Kaikkien töiden ja palvelui-

den hinnat on ilmoitettu em. mukaan. Käytettäessä Kalustoa kaksivuorotyössä 

vuokraa korotetaan 60 % ja kolmivuorotyössä 100 %. Vuokralleottajan tulee ilmoit-

taa etukäteen Vuokralleantajalle siirryttäessä vuorotyöhön, tai normaalista poik-

keaviin työaikoihin (Jotta veloitus, koneen soveltuvuus vuorotyöhön ja esim. huol-

lon ehdot ja toimivuus voidaan sopia). Työn veloitukseen lisätään kulloinkin voi-

massa olevan hinnaston mukaiset korvaukset esim. ylitöistä, sekä muut poikkea-

vasta työajasta johtuvat kustannukset. 

 

2. (2.4, 2.6, 4.4) ”Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleanta-

jalle puhdistettuna”. Puhdistus- ja kunnostuskulut peritään kulloinkin voimassa ole-

van Puhdistushinnaston mukaisesti ja sovelletaan ehtoja, Korjaamon yleiset toimi-

tusehdot 1.9.2016. Erityisesti huomioitavaa! Henkilönostinkaluston pesun ja puhdis-

tuksen saa suorittaa vain tähän pätevöitynyt henkilö. Puhdistus tulee suorittaa val-

mistajan ohjeiden mukaisesti ja vaikeasti likaantuneiden koneiden puhdistuksen 

tekijä ja puhdistustyö tulee hyväksyttää Vuokralleantajalla toteutusohjeiden saa-

miseksi (Jo pelkästään veden käyttö, väärin suunnattu vesisuihku, tai väärien kemi-

kaalien käyttö voi aiheuttaa erittäin suuria taloudellisia vahinkoja joista vastaa 

Vuokralleottaja). 

 

3. (2.4, 2.6, 4.4) Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa 

Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa 

kirjallista suostumusta. Vuokralleantajan suorittamiin korjaus- ja kunnostustöihin so-

velletaan ehtoja Korjaamon yleiset toimitusehdot 1.9.2016, sekä kulloinkin voi-

massa olevaa Korjaamon hinnastoa. 

 

4. Erittäin pahoin vaurioituneen kaluston ja lunastuksen tullessa kyseeseen, sovelle-

taan normaalin konekaupan mukaisesti ehtoja Teknisen Kaupan yleiset myyntieh-

dot TK Yleiset 2010. 

 

5. (4.6) Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu pois lukien liikennevakuu-

tus, tieliikenteessä käytetylle Kalustolle. Vuokralleantajan liikennevakuutuksesta 

korvattavien vahinkojen omavastuu on Vuokralleottajalle 1.600,- € / vahinkota-

pahtuma, ellei muuta ole sovittu vuokrasopimuksella. Mikäli vakuutus ei korvaa 

(esim. törkeä huolimattomuus, tai tahallisuus) on Vuokralleottaja velvollinen kor-

vaamaan vahingon kokonaisuudessaan. 

 

6. Kaikessa vuokrauksessa kuljettajineen, sovelletaan ehtoja Ajoneuvonostureiden 

vuokrauksen yleiset ehdot 1.10.2009, Infra ry. Kuljettajan kanssa vuokrattavaa ka-

lustoa ovat esim. ajoneuvonosturit, koriautot ja kurottajat. 

 

7. Maksuehto on 7 pv netto, ellei muuta ole sovittu. Viivästyskorko on 8 % ja kulutta-

jalla korkolain mukainen, sekä lisäksi perintäkulut. Laskutus-/vakuutuslisä 5,- € / 

lasku. Kuukausivuokrattava kalusto(1kk=30pv) sovitaan tilattaessa ja kuukausihin-

noitellun Kaluston minimivuokra on 1 (yksi) kuukausi ja vastaavasti viikkovuokratta-

van kaluston (1vk=5pv) minimi vuokra on 1 (1) viikko. Laskutusväli on 2 viikkoa, 

ja/tai sopimuksen päätyttyä. 

 

8. Sovellettavat toimitusehdot, yhteenveto: 

 Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden 

toimitusehdot TK Konevuokraus 2016 

 Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot TK Yleiset 2010 

 Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot 1.10.2009, Infra ry. 

 Korjaamon yleiset toimitusehdot 1.9.2016 

Espoon Nosturikeskus Oy Pohjanväre 1.9.2016 


