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VUOKRAUSEHDOT
1. OSAPUOLET JA SOVELTAMINEN
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Camp Scandinavia Oy:n ja Vuokralleottajan välillä,
kun Camp Scandinavia vuokraa tuotteitaan laitoksille, yhteisöille, yrityksille, tai
yksityisille. Vuokrakohde tulee yleisesti Vuokralleottajan määräämän yhden tai
useamman käyttäjän käyttöön, josta jäljempänä käytetään yleisesti nimitystä
”Käyttäjäasiakas”. Vuokrasopimuksen katsotaan olevan etusijalla, mikäli esiintyy
ristiriitaa vuokraehtoihin nähden.
2. VUOKRAKOHDE
Vuokrauksen kohteena on Vuokrasopimuksessa määritelty tuote tarvittavine
lisävarusteineen, jäljempänä yhteisesti ”Vuokrakohde”, joka voi olla käytetty tai uusi
tuote. Lisäksi voidaan tarjota vuokrauskohteeseen liittyviä lisäpalveluita
palveluhinnaston mukaisesti.
3. VUOKRA-AIKA JA LUNASTUSOIKEUS
Vuokra-aika alkaa vuokrakohteen toimituspäivästä. Vuokrasopimus voi olla voimassa
toistaiseksi tai määräaikaisena Vuokrasopimuksessa todetun ajan. Minimi vuokraaika on yksi (1) kuukausi. Vuokrakohteen toimituspäivä sekä nouto- että
palautuspäivä luetaan vuokra-aikaan.
a. Määräajaksi sovitun Vuokrasopimuksen päätyessä Vuokralleottajalla on oikeus
palauttaa tuote tai lunastaa omaksi. Lunastustarjous lasketaan erikseen.
b. Toistaiseksi voimassa olevaan Vuokrasopimukseen kuuluu Vuokralleottajan
lunastusoikeus Vuokrakohteeseen. Lunastushinta lasketaan tällöin erikseen
lunastuspäivän jäännösarvon mukaiseksi.
4. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Määräaikaisen Vuokrasopimuksen päättäminen Vuokralleottajan toimesta, ennen
määräajan päättymistä, ei ole muuten mahdollista kuin siinä tapauksessa, että
Camp Scandinavia on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Camp
Scandinaviallä on oikeus irtisanoa määräaikainen Vuokrasopimus, jos
Vuokralleottaja jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa suorittamatta, eikä
20 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta ole korjannut
sopimusrikkomustaan. Sopimusrikkomuksen ollessa kyseessä, Vuokralleottaja
vastaa noudosta aiheutuvista kustannuksista.
Kumpikin osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Vuokrasopimuksen
milloin tahansa siten, että sopimus päättyy irtisanomista vastaavan
maksukuukauden päättyessä.
Jos Vuokralleottaja ei lunasta Vuokrakohdetta Vuokrasopimuksen päättyessä, Camp
Scandinavia noutaa Vuokrakohteen sovitusti.
5. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Vuokralleottajan tulee perehtyä hyvin Vuokrakohteen käyttöohjeisiin ja tarvittaessa
opastaa Käyttäjää niiden noudattamisessa. Camp Scandinavia antaa luovutuksen
yhteydessä käytönopastuksen Vuokrakohteeseen. Vuokralleottaja vastaa siitä, että
Käyttäjäasiakas käyttää Vuokrakohdetta huolellisesti ja vain sille tarkoitetussa
tavanomaisessa käytössä ja olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee huolehtia, että
Vuokrakohteen käyttöohjeita noudatetaan tilanteesta riippumatta. Camp Scandinavia
ei vastaa miltään osin vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Vuokrakohdetta on
käytetty ohjeiden vastaisesti tai muuten huolimattomasti.
Camp Scandinavia vastaa Vuokrakohteen määräaikaista ja lakisääteisistä huolloista.
Camp Scandinavialla on vuokra-ajan kuluessa tarvittaessa oikeus uusia
Vuokrakohde tai vaihtaa toiminnallisuuksiltaan saman kaltaiseen Vuokrasopimuksen
mukaiseen Vuokrakohteeseen. Vuokralleottaja velvoitetaan aina sopimaan huolloista
ja korjauksista Camp Scandinavian kanssa. Vuokralleottajan tulee huolehtia myös
siitä, että Käyttäjä noudattaa tuotteen käyttöohjetta.

7. VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUT
Määräaikaisissa Vuokrasopimuksissa Vuokran määrä sovitaan koko vuokra-ajalle
Vuokrasopimusta allekirjoitettaessa. Toistaiseksi voimassa olevissa
Vuokrasopimuksissa sovittu vuokra on voimassa toistaiseksi ja Camp Scandinavialla
on oikeus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vuokralleottajalle
vähintään 30 päivää ennen korotuksen voimaantuloa.
Vuokrasopimuksessa sovitun vuokran lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen
maksamaan tuotekohtaisen aloitusmaksun, joka ilmenee tarjouksesta ja
vuokrasopimuksesta.
Vuokrat laskutetaan kuukausittain kuukauden lopussa ja maksuehdot ovat
vuokrasopimuksen mukaiset. Mahdolliset Vuokralleottajan maksettavaksi tulevat
lisäpalvelut veloitetaan ensimmäisellä vuokralaskulla. Viivästyskorko määräytyy
korkolain mukaan.
Camp Scandinavian tarjoamien lisäpalveluiden hintoihin sovelletaan Camp
Scandinavian kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa.
8. VUOKRAKOHTEEN VASTUUT
Camp Scandinavia vastaa siitä, että Vuokrauskohde on vuokrattaessa hyvässä ja
käyttötarkoitukseensa mukaisessa kunnossa.
Mikäli Vuokrakohteen huolto- tai uusimistarve johtuu siitä, että Vuokrakohdetta on
käytetty ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, ko. kustannuksista vastaa
Vuokralleottaja.
Camp Scandinavia ei vastaa mistään vahingoista eikä kustannuksista, jotka
aiheutuvat Vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että Vuokrakohdetta
on käytetty huolimattomasti, käyttötarkoituksen tai käyttöohjeiden vastaisesti. Camp
Scandinavia ei myöskään vastaa myöskään vuokrasuhteeseen liittyvistä välillisistä
vahingoista kuten mahdollisista vaikeasti ennakoitavista taloudellisista
seurannaisvahingoista.
9. REKLAMAATIOT
Vuokralleottajon on tehtävä vastaanottotarkastus Vuokrakohteen vastaanoton
yhteydessä ja reklamoitava välittömästi virhetoimituksesta tai rikkoutumisesta Camp
Scandinavialle.
10. VAKUUTTAMINEN
Camp Scandinavia huolehtii Vuokrakohteen vakuuttamisesta varkauden, palamisen
ja muun tuhoutumisen sekä katoamisen varalta. Vakuutus ei kata vahinkoa, joka
aiheutuu Vuokralleottajan, Käyttäjäasiakkaan tai muun kolmannen osapuolen
tuottamuksesta. Vuokralleottajan omavastuu on 600 €/vuokrakohde kaikissa
vakuutuksen kattamissa tilanteissa.
11. FORCE MAJOR
Camp Scandinavia ei ole velvollinen täyttämään Vuokrasopimusta, jos luonnoneste,
tulipalo, tai niihin verrattava häiriö, lakko, kulkutaudit, työtaistelutoimenpiteet, sota,
liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen
lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, johon Camp Scandinavia ei voi
suoraan vaikuttaa, estää Vuokrakohteen toimittamisen tai käytön.
12. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Camp Scandinavialla on halutessaan oikeus siirtää Vuokrasopimus rahoitusyhtiölle
tai muulle kolmannelle osapuolelle kuitenkin siten, että Vuokralleottajan sopimuksen
mukaisia oikeuksia ei loukata. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle
osapuolelle ilman Camp Scandinavian lupaa.

6. HUOLENPITOVELVOLLISUUS
Vuokrakohteen huolenpitovelvollisuus ja vaaranvastuu siirtyy Vuokralleottajalle heti
kun Vuokrakohde on luovutettu.
Vuokralleottaja on velvollinen hoitamaan ja säilyttämään Vuokrakohdetta
huolellisesti ja varmistamaan että myös Käyttäjä toimii ohjeiden mukaisesti.
Vuokralleottaja vastaa Vuokrakohteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä
aiheutuneesta vahingosta tai sen katoamisesta.
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