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1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralle antajan,  Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan (Y-tunnus: 2078980-3) 
(jäljempänä AK) ja vuokralle ottajan välillä.

2. Vuokraajan kelpoisuus

AK vuokraa peräkärryään opiskelijahintaan ainoastaan Arkkitehtikillan ja AYY:n jäsenille.  AK pidättää oikeuden 
olla vuokraamatta peräkärryä vaikka em. ehdot täyttyisivätkin.  

3. Peräkärryn luovutus- ja palautusehdot

a) Peräkärryä ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää todistusta vuokran maksusta.  

b) Peräkärryn avain sekä peräkärrykansio, joka sisältää peräkärryn rekisteriotteen sekä kuntotarkastus-
lomakkeen,  noudetaan AYY:n palvelupisteeltä (Otakaari 11, Espoo) ja peräkärry Arkkitehtuurin pajan edestä 
(Metallimiehenkuja 4, Espoo).

b) Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava peräkärry lukittuna pajan eteen, ja avain sekä kansio 
palvelupisteelle.  Mikäli palvelupiste on suljettu palautusajankohtana, avaimet ja kansio palautetaan palvelupisteen 
postiluukkuun. Asiakkaan myöhästyessä peräkärryn palautuksesta,  AK:lla on oikeus veloittaa vuokraajalta 
sakkona jokaisen alkavan vuorokauden vuokra (alk.  40 euroa)

4. Vuokra-ajat ja hinnat:  (hinta opiskelijalta / hinta valmistuneelta)

a) vuokra-aika 6 h (15 euroa / 30 euroa) 

b) vuokra-aika 12 h (25 euroa / 50  euroa)

c) vuokra-aika 24 h (40 euroa / 80 euroa)

HUOM! Lauantaisin ja sunnuntaisin peräkärry vuokrataan minimissään vuorokaudeksi kerrallaan.

Peruuttamattomasta ja käyttämättä jääneestä varauksesta,  kadonneesta avaimesta tai kadonneesta 
peräkärrykansiosta veloitetaan 50 euroa.

5. Peräkärryn käyttö

Asiakas on vastuussa siitä että hänellä on peräkärryä käytettäessä mukanaan peräkärryn rekisteriote sekä 
voimassa oleva ajokortti.  Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan peräkärrystä yhtä hyvin kuin huolellinen 
henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.  

Asiakkaan tulee peräkärryn hakiessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa 
koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mahdolliset lommot, kolhut, viat tai puuttuvat osat on kirjattava 
peräkärrykansiossa olevaan peräkärryn kunto -lomakkeeseen tai oman harkinnan mukaan vakavissa tapauksissa 
ilmoitettava Arkkitehtikillan peräkärryvastaavalle.
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Vuokrausehdot, Farmi PRO 355T  

Vuokrasopimus



6. Korvausvastuu 

Asiakas on velvollinen korvaamaan peräkärrylle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.  AK 
laskuttaa asiakasta AK:n valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. 

Korvausvastuun yläraja on 300€. 

7. Vahinkotapaukset

Vahinko- ja varkaustapauksissa on asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä AK:n peräkärryvastaavaan. Syyllisyyden 
ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.
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PERÄKÄRRYN TIEDOT 

Vuokra-aika, klo

Paikka ja pvm 

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

MITAT

Lavan pituus: 150 cm 
Lavan leveys: 350 cm
Lavan korkeus: 34 cm
Kuomun korkeus: 125 cm
 

PAINO

Kokonaispaino: 750 kg
Omapaino: 260 kg
Kantavuus: 490 kg

YHTEYSTIEDOT

Otto Honkamaa
Arkkitehtikillan peräkärryvastaava 2014
puh. 040 7423651
otto.honkamaa@aalto.fi

Olen lukenut sopimuksen vuokrausehdot, ymmärrän niiden sisällön sekä sitoudun noudattamaan niitä. 
Sitoudun myös tarkastamaan peräkärryn kunnon ennen sen käyttöä.


