PIENKONEURAKOINTIA RAKENNUSTYÖMAALLA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE




TAVARAN SIIRTELYJÄ
PIENIMUOTOISIA NOSTOJA MAX 1200 KG
LUMENAURAUKSIA

PIENKUORMAAJA NORCAR 765





TRUKKIPIIKIT
SORAKAUHA
PUSKULEVY
KAIVURI AM 2600 SW

HINTA KONETYÖLLE:




TAVARAN SIIRTELY JA NOSTOT 50 € /h
LUMENAURAUS 55 € / h TAI KERTAKORVAUKSELLA ERIKSEEN SOVITTAVAAN HINTAAN
PIENI MUOTOISET KAIVUUTYÖT ERIKSEEN SOVITTAVAAN HINTAAN

VUOKRAUSHINTA:






KONE
1.
2.
3.
4.
5.

160 € / PV
145 € / PV VIIKONLOPPU
130 € / PV, KUN VUOKRA-AIKA 3 PV (PITKÄVIIKONLOPPU)
120 € / PV, VUOKRA-AIKA 4-10 PV
KUUKAUDEN VUOKRA ERIKSEEN SOVITTAVAAN HINTAAN

TRUKKIPIIKIT, SORAKAUHA JA PUSKULEVY 10 € / PV / TUOTE
KAIVURI ERIKSEEN 50 €/PV
KONE+KAIVURI 200 €/PV

KULJETUS :
 ALLE 25 KM 45 € / SUUNTA
 25-50 KM 60 € / SUUNTA
HINNAT SISÄLTÄVÄT ALV 24%

RAKENNUSPALVELU SAARELA OY Y-tunnus 2417659-6 saarela@rpsaarela.fi

Vuokrausehdot
1. Sopijapuolet ja soveltamisala
Sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä.

2. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan tiloissa tai erikseen
sovitussa paikassa. Vuorokauden vuokra-aika tarkoittaa maksimissaan 8 tunnin työskentelyä laitteella.

3. Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on sovittu kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin on sovittu. Vuokralleottaja on
velvollinen tarkastamaan vuokrauksen kohteen ja ilmoittamaan välittömästi mahdollisista puutteista.

4. Vuokrakaluston käyttö
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun
tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään käyttöohjeen mukaiset tarkastukset ja esimerkiksi voiteluaineiden
lisäykset vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan
vuokrasopimuksessa mainittuihin työtehtäviin ja ainoastaan sopimuksessa mainituissa työn suorituspaikoissa.

5. Vuokrakaluston palautus
Vuokralleottajan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin
samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli
palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

6. Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja
puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana
tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja vastaa kuljetus-, työturvallisuus- ja muiden määräysten
noudattamisesta. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista koneissa ja laitteissa ilmenevistä vioista vuokralleantajalle
välittömästi.

7. Vuokralleantajan vastuu
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston
käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn
keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

8. Sopimusrikkomukset
Mikäli vuokralleottaja oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus heti ja ottaa
vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta.

9. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, liikennehäiriö tai siihen verrattava
häiriö estää sopimuksen toteuttamisen. Tällöin vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen
täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja voi myös purkaa sopimuksen ilman vahingonkorvaus-velvollisuutta.

