
Tässä ilmoitettuja sopimusehtoja sovelletaan irtainten laitteiden/
esineiden, kuten työkoneiden, vuokraukseen Sarbon Woodwise 
Oy:ltä. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajasuojalainsäädännön 
mukaisia pakottavia oikeuksia. 
 
VUOKRAUKSEN KOHDE 
Vuokrauksen kohteena on Sarbon Woodwise Oy:n ja vuokraa-
jan sopima laite/esine sellaisenaan ja siihen kuuluvat mahdolliset 
lisätarvikkeet. Vuokraussopimus ei kata kuluvia tarvikkeita, jotka 
vuokraaja voi hankkia laitteen vuokrauksen yhteydessä yhdessä 
sovituin ehdoin. Vuokrasopimus koskee laitteen/esineen nor-
maalia ja ennalta ilmoitettua käyttöä. Vuokraajalla ei ole oikeutta 
luovuttaa, lainata, siirtää tai viedä maasta vuokrattua laitetta/
esinettä ilman etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta Sarbon 
Woodwise Oy:n kanssa. 

VUOKRA-AIKA  
Vuokra-aika alkaa siitä päivästä, jolloin laite/esine noudetaan 
tai on ollut sovitusti noudettavissa Sarbon Woodwise Oy:n 
varastosta tai Matkahuollon toimipisteestä. Vuokra-aika päättyy 
sinä päivänä, jona laite/esine palautetaan kaikilta osin Sarbon 
Woodwise Oy:n varastoon. Vuokra-aikaan luetaan sekä nouto- 
että palautuspäivä.  

TOIMITUSEHDOT JA PALAUTTAMINEN 
Vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä laitetta/esinettä 
vuokrattaessa. Asiakkaan tiedot rekisteröidään Sarbon Wood-
wise Oy:n tietojärjestelmään sopimusta, laskutusta ja luotonval-
vontaa varten henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 
Laite/esine luovutetaan vuokraajalle Sarbon Woodwise Oy:n va-
rastosta, ellei muuta ole sovittu. Laitteen/esineen kuljettaminen 
on vuokraajan vastuulla. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan huo-
lellisuutta sen kuljetuksessa ja pakkaamisessa kuljetettavaksi. 
Laitteen/esineen käyttö edellyttää osaamista ja huolellista 
tutustumista käyttöohjeisiin. Sarbon Woodwise Oy ei vastaa 
minkäänlaisista henkilö- ja omaisuusvahingoista, jotka johtu-
vat laitteen/esineen käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä ja/tai     
vuokraussopimuksen vastaisesta käytöstä. 
Vuokraajan tulee palauttaa laite/esine Sarbon Woodwise Oy:lle 
välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna 
sekä muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuorattaessa. Laite/
esine tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on 
tapahtunut. Laiminlyönneistä sekä likaisena palautetun laitteen 
puhdistuksesta veloitetaan hinnaston mukainen korvaus. 

Vuokraajan tulee:
1. Tutustua laitteen/esineen käyttö- ja turvallisuusohjeisiin, oi- 
keanlaiseen käyttöön sekä käyttöolosuhteisiin ja noudattaa niitä. 
2. Varmistaa laitteen/esineen sopivuus käyttökohteessa.
3. Huolehtia määräysten mukaisten työturvallisuusmääräysten ja 
työmaata koskevien määräysten noudattamisesta. 

4. Käsitellä, hoitaa ja huoltaa laitetta/esinettä asianmukaisesti. 
Laitteen/esineen kaikenlainen korjaus ja muuntaminen on kiellet-
tyä ilman Sarbon Woodwise Oy:n suostumusta.
5. Puhdistaa laite/esine käytön jälkeen. 
6. Ilmoittaa kaikista laitteelle/esineelle aiheutuneista vahingoista 
sekä mahdollisista vioista.  

VUOKRAN MÄÄRÄ JA LASKUTUSEHDOT
Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko vuokra-ajalta 
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksuehto on 
14 päivää laskun päiväyksestä. Sarbon Woodwise Oy tarki-
staa vuokraajan luottotiedot ennen vuokrauksen hyväksymistä. 
Mikäli laitetta/esinettä ei ole palautettu sovittuun määräaikaan 
mennessä, laskutetaan asiakasta ylimenevältä ajalta hinnaston 
mukaisesti.  
Ellei toisin ole sovittu, uusi vuokrapäivä alkaa aina seuraavana 
aamuna kello 10. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokraso-
pimuksessa mainittuja tai muutoin ilmoitettuja maksuehtoja. 
Sarbon Woodwise Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja 
mahdollisiin painovirheiden korjauksiin. 

REKLAMAATIOT 
Vuokraajan tulee tarkistaa laitetta/esinettä vastaanottaessaan 
huolellisesti sen kunto ja laatu. Jos laitteen/esineen kunnossa 
ja/tai laadussa on huomautettavaa, tulee siitä antaa ilmoitus 
Sarbon Woodwise Oy:lle viipymättä, jolloin vuokra-aikaa hyvite-
tään siitä hetkestä, kun ilmoitus on vastaanotettu ja virhe/puute 
todistettu.  

VUOKRAAJAN VASTUU 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhou-
tuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen laitteen/
esineen sen uushankinta-arvosta. Vuokraaja on velvollinen 
korvaamaan myös vuokra-aikana huolimattomasta tai virheelli-  
sestä̈ käsittelystä sekä̈ laitteen/esineen puutteellisesta huollos-
ta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli vuokraaja laimin-
lyö laitteen/esineen puhdistuksen ja palautuksen siinä kunnossa 
kun se on vastaanotettu, on vuokraaja velvollinen korvaamaan 
Sarbon Woodwise Oy:lle laitteen/esineen puhdistus-/huoltokulut 
täysimääräisinä. Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista 
korjauskustannuksista vastaa Sarbon Woodwise Oy.
Vuokraaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mah-
dollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokrajan 
itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta laitteen/esineen 
käytöstä.  

PERUUTUSEHDOT JA VARAUKSEN SITOVUUS 
Varaukset ovat sitovia, eikä niitä voi lähtökohtaisesti peruuttaa. 
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