Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta Ry
Otakaari 1 x, 02150 Espoo

Arkkitehtikillan
PERÄKÄRRY
Vuokrausehdot
1. Sopijaosapuolet
Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralle antajan, Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan, Otakaari 1x, 02150 Espoo Ytunnus: 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) Peräkärry vuokrataan ainoastaan maksukuittia vastaan, ellei olla toisin sovittu peräkärrystä

vastaavan Ak:n hallituksen jäsenen kanssa. Avain noudetaan AYY palvelupisteeltä (Otakaari
11, Espoo) ja peräkärry Arkkitehtuurin pajan edestä (metallimiehenkuja 4c).
b) Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava peräkärry pajan eteen ja avain
palvelupisteelle. Asiakkaan myöhästyessä peräkärryn palautuksesta, Ak:lla on oikeus
veloittaa myöhästymismaksu. Mikäli palvelupiste on suljettu palautusajankohtana, avaimet
palautetaan palvelupisteen postiluukkuun. Peräkärryä ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole
esittää todistusta vuokran maksusta.
4. Vuokra-aika ja hinnat

Hinta suluissa opiskelija/valmistunut.

a) arkisin

9:00-13:00 (10€/20€) 15:00-09:00 (20€/40€)
09:00-09:00, (30€/60€)
b) viikonloppu yli
pe 15:00- ma 09:00, (40€/80€)
Peruuttamasta ja käyttämättä jääneestä varauksesta peritään varauksen mukainen maksu
korotettuna 20 eurolla.
5. Peräkärryn käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan peräkärrystä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan
sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakkaan tulee peräkärryn
hakiessa tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen
ehkäisemiseksi.

6. Korvausvastuu

Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. AK
laskuttaa asiakasta AK:n valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan.
Korjausvastuun yläraja on 300€. Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta
likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
7. Vahinkotapaukset

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

Vuokrasopimus

Ennen liikkeelle lähtöäsi, tarkista seuraavat asiat päivitetyn kolhulistan mukaan:
Onko kärryssä naarmuja, kolhuja tai muita vaurioita?
Onko sisusta vahingoittumaton?
Onko kärryssä muita vikoja?
Mikäli havaitset uusia vaurioita kärryssä ole yhteydessä kärrystä vastuussa olevaan henkilöön.
Olen lukenut vuokrausehdot ja ymmärrän sen sisällön sekä muistan tarkistaa kärryn kunnon ennen
liikkeellelähtöäni
paikka ja aika

allekirjoitus

vuokra-aika
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