VUOKRAUSEHDOT
Pyörän numero (henkilökunta täyttää) ________________
1§ Sähköavusteisen polkupyörän vuokrausehdot määritellään näissä vuokrausehdoissa,
vuokraussopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä. Allekirjoittamalla
vuokraussopimuksen asiakas sitoutuu noudattamaan vuokrausehtoja.
2§ Vuokratut sähköpyörät ja lisävarusteet (pyöräilykypärä) ovat Suomen Urheiluopiston
omaisuutta.
3§ Asiakas ei saa luovuttaa pyörää kolmannelle osapuolelle.
4§ Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan poikkeuksetta vuokrauksen yhteydessä voimassa
olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti).
5§ Alle 18-vuotias henkilö voi vuokrata sähköpyörän huoltajansa seurassa.
6§ Allekirjoittaessaan vuokraussopimuksen asiakas on vastuussa kaikista vahingoista
sekä katoamisista, joita sähköpyörälle ja lisävarusteille tapahtuu vuokrauksen aikana.
Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia Suomen
Urheiluopistolta henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, kun sähköpyörä on hänelle
vuokrattuna, eikä Suomen Urheiluopisto vakuuta asiakasta vastaavissa tilanteissa.
7§ Omavastuu on 2000€ sähköpyörän kadotessa tai tuhoutuessa kokonaan. Mikäli
asiakas kadottaa tai tuhoaa sähköpyörän tahallisesti, on hän velvollinen korvaamaan
pyörän sisäänostohinnan kokonaisuudessaan. Muut vahingot sähköpyörälle ja
lisävarusteiden katoaminen ja/tai vahingoittuminen maksetaan jäljempänä olevan
hinnaston mukaisesti tai sovitaan tapauskohtaisesti.
8§ Asiakas vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan sähköpyörästä niin, että lukko on aina
lukittuna, kun sähköpyörä on ilman valvontaa sekä lisävarusteet (pyöräilykypärä) ovat
tällöin asiakkaan mukana. Sähköpyörä tulee lukita sen mukana tulevalla lukolla kiinteään
kohteeseen.
9§ Asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista mitä tapahtuu, kun sähköpyörä on
hänelle vuokrattuna, kunnes se on palautettu vuokrauspisteeseen ja sen on todettu
olevan moitteettomassa kunnossa.
10§ Vuokraaja varaa oikeuden olla vuokraamatta sähköpyörää, jos asiakas ei vaikuta
luotettavalta tai kykenevältä ajamaan sähköpyörää tai huolehtimaan turvallisesti
sähköpyörästä.
11§ Asiakkaan tulee käyttää lisävarusteena tarjottavaa tai omaa pyöräilykypärää Suomen
Tieliikennelain 92§:n mukaisesti. (!)
12§ Peruutukset etukäteen tehdyistä varauksista tulee tehdä vuokrausta edeltävänä
päivänä sähköpostilla tai puhelimella. Peruuttamattomista varauksista veloitetaan
varauksen mukainen maksu.

VUOKRAUSAJAN PÄÄTTYESSÄ
13§ Jos sähköpyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, asiakas suorittaa
alkavalta ylimenneeltä tunnilta 30€:n lisämaksun. Jos asiakas palauttaa pyörän
ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettuvuokrauksesta maksetun
vuokrahinnan palautukseen.

RIKKOUTUMISET
14§ Asiakkaan on ilmoitettava pyörässä ilmenneistä vioista henkilökunnalle
palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas ei mainitse rikkoutumisesta, tuplataan
varaosa ja korjaushinnat, koska pyörä on pidempään pois käytöstä. Korvaamiset
määräytyvät seuraavan hinnaston mukaan:
1. Ketjujen katkeaminen 55 + työ 30€
2. Rataspakan / vaihtajan rikkoutuminen 70€/kpl + työ 80€
3. Lukon / avaimen hävittäminen 15€
4. Näytön rikkoutuminen 120€

VUOKRAAJAN TIEDOT
Asiakkaan nimi: ___________________________________
Puhelinnumero: ___________________________________
Postiosoite: _______________________________________
Päivämäärä: ______________________________________
Vuokrausaika klo: ___________ - ___________

Allekirjoitus: ______________________________________
Vuokraajan tiedot kerätään mahdollista yhteydenottoa varten päiväkohtaisesti. Lomakkeet säilytetään ja
hävitetään tietosuojalain mukaisesti viikon kuluttua vuokrauspäivästä

