RT-Konevuokraus OY on Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n jäsenyritys. Noudatamme
Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja; TK
Konevuokraus 2016, jotka ovat nähtävillä toimipisteessämme sekä kotisivuillamme www.rtkonevuokraus.fi. sivulla: ”Hinnasto”.

RT- Konevuokrauksen lisäykset yleisiin vuokraehtoihin:
1. Vuokrahinta ja veloitusperusteet määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti siten, että
perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra ja päivävuokra = jatkopäivien vuokra, ellei toisin ole sovittu.
Erikseen sovittava kuukausivuokrahinnoittelu on vuokrahintojen osalta sovittava etukäteen vuokrasopimusta
tehtäessä. Kuukausivuokrahinnoittelua käytettäessä minimilaskutusaika on 1 kuukausi.
2. Yksityishenkilöltä vuokra peritään kaikilta viikonpäiviltä (7pv/viikko).
Yrityksiltä vuokra peritään pääsääntöisesti arkityöpäiviltä (5pv/viikko), paitsi viikonloppuisin
työskenneltäessä vuokra veloitetaan myös viikonlopuilta. Yksivuorokäyttö= 8h. Käytettäessä
kaksivuorotyössä yksivuorokäyttöön tarkoitettua kalustoa, vuokraa korotetaan 60% ja kolmivuorotyössä
100%. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle. Osa
kalustoryhmistä on hinnoiteltu tuntiperustaisen käytön mukaan. Tällöin yli 8 h/pv käytön mukaan
veloitetaan lisätunneista.
3. Seuraavien kalustoryhmien osalta veloitusperusteeksi on määritelty 7pv/viikko: teline ja muottikalusto;
lämmityskalusto; roudansulatuskalusto ja siihen liittyvät sähkötarvikkeet; pumppukalusto ja siihen liittyvät
sähkötarvikkeet; kosteudenerottimet; sähkö- ja valaisinkalusto; työmaatilat ja niiden kalusto; aitakalusto;
kaidekalusto; ilmanpuhdistimet ja keskuspölynimurit; tiemerkintä- ja opastekalusto; kaivinkoneet ja
kuormaajat.
4. Terästelineiden lyhin veloitettava vuokra-aika on 14 pv ja alumiinitelineiden 3 pv.
5. Vuokralleottajalla ei ole ilman vuokralleantajan suostumusta lupaa siirtää tällä vuokrasopimuksella
vuokrattua kalustoa toiselle työmaalle.
6. Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut.
Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva
viivästyskorko ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16% viivästyskorko. Vuokralleantajalla on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö kaluston
palautusvelvollisuutensa, on vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset
täysimääräisenä.
7. Laskutukseen kohdistuvat mahdolliset muistutukset on tehtävä 7pv:n kuluessa laskun saapumisesta.
8. Asiakkaan tiedot rekisteröidään vuokralleantajan tietojärjestelmään vuokrasopimuksia, laskutusta ja
luotonvalvontaa varten.
9. Kalusto tulee palauttaa puhdistettuna. Mikäli kalusto joudutaan puhdistamaan Vuokralleantajan toimesta,
puhdistustyö laskutetaan Vuokralleottajalta tehdyn työn mukaisesti.
11. Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokralleottaja antaa luvan luottotietojen
tarkistamiseen sekä mahdolliseen vuokrakoneiden paikantamiseen.
12. Kaikessa lunastuksessa/myynnissä noudatetaan Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja TK Yleiset 2010
13. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

