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LAITEVUOKRAUKSEN SOPIMUSEHDOT 
 
 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pietiko Oy:n (jäljempänä "Pietiko”) ja vuokralle ottajan (jäljempänä 

”Vuokralleottaja”) välillä. Sopimusehdot koskevat mittalaitteen tai laitteiston vuokrausehtoja. 

 
2. VUOKRA-AIKA 

Vuokralaite toimitetaan aamu klo 9 postilähetyksenä, jolloin vuokra-aika alkaa laitteiden 

vastaanottamisesta. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin laitteet on jätetty postin toimitettavaksi takaisin 

Pietikolle. Vuokra-aika määräytyy laitevuokrauksesta tehdyn sopimuksen mukaan. Lyhin vuokra-aika on 

mittalaitteille 1vrk ja mittausjärjestelmille 1viikko. 

 

3. TILAUSVAHVISTUS 

  Tilausvahvistus toimitetaan sähköisesti ja se tulee hyväksyä kuittaamalla vastaanotetuksi. 

 
4. VUOKRAUKSEN KOHDE 

Vuokrauksen kohteena on Pietikon ja Vuokralleottajan sopimat laitteet sellaisine tarvikkeineen ja 

lisälaitteineen kuin Pietiko on verkkopalvelussa tai tarjouksella kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on 

velvollinen laitteet vastaanottaessaan tarkastamaan laitteiden sekä laitteisiin liittyvien mahdollisten 

varusteiden määrän, laadun ja kunnon. Mikäli laitteisto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on 

tehtävä siitä viipymättä ilmoitus Pietikolle. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä päivästä, jona Pietiko 

saa huomautuksesta tiedon. 

 
5. LAITTEIDEN LUOVUTTAMINEN 

Laitteet lähetetään Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisina Pietikon varastosta Postin välityksellä 

Vuokralleottajan toimipisteeseen. Mikäli muusta toimitustavasta on sovittu, Vuokralleottaja vastaa 

tästä aiheutuvista kustannuksista. 

 
6. VUOKRALAITTEIDEN KÄYTTÖ 

Vuokralleottajan tulee huolellisesti tutustua laitteiden käyttö- ja (turva)ohjeisiin. Vuokralleottajan tulee 

käyttää laitteita vain niille tarkoitettuun käyttöön, käyttöohjeiden mukaisesti. Vuokralleottaja on 

velvollinen puhdistamaan laitteet käytön jälkeen. Vuokralleottaja ei saa tavanomaisia hoito- ja 

ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokralaitteita 

ilman Pietikon antamaa suostumusta.  

 
7. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS 

Vuokralleottajan tulee palauttaa laitteet ja niiden varusteet puhdistettuina ja muutoin samassa kunnossa 

kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa, käyttöohjeet mukaan lukien. Laitteet tulee palauttaa toimituksen 

ohessa olevan ohjeen mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti Pietikon kanssa sovittu. Vuokralleottaja 

vastaa palautuksesta aiheutuvista kuljetuskustannuksista. Mikäli laitteiden palautus viivästyy, 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrahinnan jokaiselta viivästyneeltä vuorokaudelta, kunnes 

laitteet on palautettu. 

 

8. VUOKRAUKSEN MAKSU 

Vuokralleottajalta laskutetaan tapauskohtaisesti, tehdyn sopimuksen mukaisesti sovittu summa. Maksuehto 

14pv/ netto, viivästymiskorko 10,5%. 

 

 

 

http://www.pietiko.fi/


P I E T I K O 
Laitevuokrauksen palautusohje 

info@pietiko.fi 
puh. 02 251 4402 

Lemminkäisenkatu 62 
20520 Turku www.pietiko.fi 

 

 

9.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteille vuokra-aikana sattuneet vahingot ja niiden 

aiheuttamat muut kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneet 

tai kadonneet laitteet niiden uushankintahintaan. Mikäli Vuokralleottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa 

palauttaa laitteet ja varusteet puhdistettuina ja siinä kunnossa kuin ne olivat vuokrattaessa, on Pietikolla 

oikeus periä puhdistus- ja kunnostuskulut tai uushankintahinta Vuokralleottajalta. Vuokralleottaja vastaa 

turvallisuus-ym. määräysten noudattamisesta laitteita käytettäessä. 

 
10. PIETIKON VASTUU 

Pietiko ei vastaa laitteiden mittaustuloksista, käytöstä tai rikkoutumisesta vuokranottajalle aiheutuvista 

välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Pietikon vastuu rajoittuu aina laitteista sovittuun 

vuokrahintaan. Pietiko vastaa omien laitteidensa huollosta ja sitoutuu toimittamaan korvaavan tuotteen 

vialliseksi todetun tilalle, tai vaihtoehtoisesti palauttamaan vuokrasumman Vuoralleottajalle, mikäli korvaavaa 

laitetta ei ole saatavissa 14 vrk:n kuluessa. 

 
11.  VAKUUTUKSET 

Vuokralleottaja vastaa laitteiden ja varusteiden asianmukaisesta käytöstä. Mikäli Pietiko järjestää laitteiden 

kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajalle kohdasta 4. poikkeavasti Vuokralleottajan vaatimuksesta, on 

Pietikolla oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun. 

 
12.  SOPIMUSRIKKOMUS 

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö sopimuksen mukaisten vuokrien maksamisen tai muutoin oleellisesti rikkoo 

tämän sopimuksen ehtoja, Pietikolla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa laitteet takaisin haltuunsa 

Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Pietikolla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen 

taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän 

maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvoitteensa olennaisilta osin täyttämättä. 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Pietikolle syntyneet 

kustannukset ja vahingot. 

 

13. YLIVOIMAINEN ESTE 
Pietiko ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos syynä on ylivoimainen este. Ylivoimaisen esteen 

tilanteissa sovelletaan ICC Force Majeure-lauseketta (2003). 

 

14. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Vuokranottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta, eikä luovuttaa vuokralaitteita 

osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Pietikon kirjallista suostumusta. 

 

15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. 
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