RAMIRENT FINLAND OY:N KONE- JA LAITEVUOKRAUKSEN VUOKRAUSEHDOT JA
VELOITUSPERUSTEET
VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT
Vuokrauspalveluissa noudatamme voimassaolevia Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä
vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja (TK Konevuokraus 2016) sisältäen Ramirentin lisäyksen
(linkki).
Kaikessa lunastuksessa/myynnissä noudatetaan Teknisen Kaupan Yleisiä Myyntiehtoja TK Yleiset
2010 (linkki).
Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö,
siirto- ja muihin palveluihin sovelletaan edellä mainittujen ehtojen lisäksi erillistä Ramirentin
asennuspalvelujen toimitusehtoja (linkki), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta
sovittu.
Kuskillisessa kurottajapalvelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Infra ry:n
Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisiä ehtoja (linkki). Näistä ehdoista poiketen
Vuokralleantajan vahinkovastuu ei rajoitu nostotyöstä sovitun korvauksen mukaisesti.
Vuokralleantajan vahinkovastuu kokonaisuudessaan on korkeintaan kaksikymmentätuhatta
(20.000) euroa, ellei muuta ole tapauskohtaisesti osapuolten kesken kirjallisesti sovittu.
RamiTurva palvelussa noudatamme Ramirentin RamiTurva ehtoja (linkki).

VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUIDEN HINNAT
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko vuokrausehdoissa määritellyltä vuokraajalta. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä palveluiden
hinta määräytyvät Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Vuokralleantajan ajantasaiset hinnat ovat nähtävillä Vuokralleantajan vuokraamossa. Pidätämme
oikeuden hinnastomuutoksiin. Vuokralleottaja on aina velvollinen ilmoittamaan työvuorojen
määrän Vuokralleantajalle. Vuokrauksen veloitusperusteena käytetään yksikkönä
päivää/työvuoroa, jonka ajallinen kesto on enintään 8 tuntia/vuorokausi.
Veloitusperusteet
Perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra
Päivävuokra = seuraavien päivien vuokra
Vuokra peritään pääsääntöisesti päivävuokrana (7 pv/viikko) tai erikseen kirjallisesti muutoin
sovittuna.
Vuokraukseen liittyvä työ (esim. asennus ja korjaus) suoritetaan arkipäivisin maanantain ja
perjantain välisenä normaalina työaikana, ellei muuta ole sovittu. Mikäli kalustoa käytetään
yksivuorokäytön sijasta kaksivuorotyössä, vuokraa korotetaan 60 % sovitun yksivuorokäytön
hinnasta. Mikäli vuokrattavaa kalustoa käytetään kolmivuorotyössä, vuokraa korotetaan 100 %
sovitun yksivuorokäytön hinnasta.

Yksittäisistä ylikäyttötunneista (> 8 tuntia/päivä) veloitetaan puolestaan 12,5 % sovitusta
päivävuokrasta jokaiselta alkavalta kahdeksantuntia ylittävältä tunnilta.
• Perittävä minimivuokra on hinnastossa oleva perusvuokra ellei toisin sovita
• Kuukausivuokrasta (1 kk= 30 pv) sovitaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
• Kuukausivuokraa käytettäessä minimiveloitus on yksi kuukausi.
Laskutuspalkkio ja pienlaskutuslisä
Sovitun maksutavan muutoksesta veloitetaan 31,00 € sis. alv 24%
Laskutuspalkkio on 4,96 €/lasku sis. alv 24%
Pienlaskutuslisä on 11,16 € alle 124 €:n laskusta sis. alv 24%
Laskutusjakso
Laskutamme jatkuvat vuokrasopimukset kaksi kertaa kuukaudessa ja päättyneet
vuokrasopimukset viikoittain.
Kuukausivuokrasopimukset laskutamme kerran kuukaudessa
Henkilörekisterit
Kulloinkin voimassaolevat rekisteriselosteet löytyvät osoitteesta:
www.ramirent.fi/rekisteriselosteet
Henkilörekistereitä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen (henkilötietolaki 8§) henkilötietolain
mukaisesti vuokraus- ja myyntitoiminnassa. Noudatamme toiminnassamme kansallisen
lainsäädännön lisäksi Euroopan Union säädöksiä henkilötietojen käsittelystä: EU Directive
95/46/EC EU and Directive 2002/58/EC and EU General Data Protection Regulation (2016/679/EC)
ja niiden mahdollisia liitteitä.
Tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n, Dun & Bradstreet Finland Oy:n
luottotietorekistereitä ja väestörekisteriä luotonantoon liittyvissä tapahtumissa sekä lisäksi
rekisteröidyn itsensä luovuttamia tietoja.

