Vuokrausehdot
Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen ja hyväksyy sen olevan
sopimuksen mukaisessa kunnossa.
Vesijetissä on voimassaoleva vakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa henkilövahinkoja,
rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Vakuutus ei korvaa vuokraajan tahallisesta vahingonteosta,
törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olosta
tai rikollisesta tarkoituksesta vesijetille aiheutuneita vahinkoja. Mikäli vuokraaja on muuten rikkonut
olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle
aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.
Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Vesiliikennerajoitukset Hollolan,
Lahden ja Nastolan järvillä: https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ymparistonsuojelunluvat-ja-ilmoitukset/vesiliikennerajoitukset
Vesijettiä käytettäessä on huolehdittava riittävästä veden syvyydestä. Moottorin ollessa käynnissä
syvyys on oltava vähintään 1,5 metriä puhtaassa vedessä.
Vetoköyttä käytettäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei köysi joudu potkuriin tai
vesijetin alle. Trailerin valot tulee nostaa ylös laskun ja noston aikana. Valoja ei tule peruuttaa veteen.
Trailerin sähköt tulee kytkeä irti ajoneuvosta.
Luovutustilanteessa ja vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos
vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja tarvikkeille aiheutuneet
vahingot.
Vesijetti luovutetaan asiakkaalle polttoainesäiliö täynnä ja vuokraaja palauttaa vesijetin
polttoainesäiliö täytenä. Polttoaineena käytetään aina 98E polttoainetta. Asiakas korvaa vahingot jos
ne ovat aiheutuneet vääränlaisen polttoaineen käytöstä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö
vajaana, niin vuokraamo perii tankkausmaksua 2,50€/litra.
Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, perimme omavastuun suuruisen summan joka on 1200€. Vuokraaja
on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja
varusteet.
Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä, traileria ja kelluntaliivejä. Vuokra maksetaan
kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se
tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle
palautetaan maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen
varausten maksuja ei palauteta.
Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraajalle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, vesijetissä
ilmenneestä virheestä tai varkaudesta.
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos
erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan
käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.
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