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YLEISET VUOKRAUSEHDOT JA OHJEET 
 
 
1) VENEEN VUOKRAAMINEN 
 

a) Veneen varaaminen vahvistetaan, kun Vuokraaja on maksanut varausmaksun Pro Forma -
laskussa kirjatun aikataulun mukaisesti tai erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisessa 
aikataulussa. 
 

b) Varausmaksu on 30% kokonaishinnasta, joka vähennetään loppumaksusta. Loppumaksu on 
maksettava viimeistään kuukautta ennen vuokrausjakson alkua. Mikäli vuokraaja peruu 
varauksen varausmaksun maksamisen jälkeen jää varausmaksu vuokraamolle. Mikäli 
vuokraaja peruu varauksen loppumaksun maksamisen jälkeen jää koko vuokrasumma 
vuokraajalle. Takuutalletus, eli veneen pantti maksetaan kotisatamassa ennen lähtöä ja 
palautetaan asiakkaalle veneen tarkistuksen jälkeen. 
 

c) Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman 
ylivoimaisen esteen (Force Majeure) johdosta vaatia vuokrasopimuksen purkamista. Mikäli 
vaatimus esitetään viikkoa ennen vuokra-ajan alkua on vuokraajalla oikeus saada 
maksamansa vuokra takaisin toimituskuluilla vähennettynä. Mikäli peruutus tapahtuu 
myöhemmin, ei vuokrakuluja hyvitetä. 
 

d) Vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa vuokratun veneen vähintään samantasoiseen 
toiseen veneeseen. Mikäli vuokraamo ei pysty toimittamaan venettä vuokralaisen käyttöön 
vuokrausjakson alkuun mennessä ylitsepääsemättömän esteen, kuten rikkoontumisen 
johdosta, palauttaa vuokraamo kaikki vuokralaisen maksamat maksut. 
 

e) Viikkovuokrauksien vaihtopäivä on lauantai ja vene vastaanotetaan ja palautetaan 
lähtösatamaan. Vene on vastaanotettavissa lauantaina klo 17:00 paikallista aikaa ja 
palautettava vuokrajakson viimeisenä lauantaina klo 8:00 tai sopimuksen mukaan. Vene 
luovutetaan asiakkaalle siivottuna, tankattuna ja purjehdusvalmiina. Asiakas palauttaa 
veneen samoin ehdoin, vuokra-ajan puitteissa. Vuokrattavan veneen laitteet ja 
ominaisuudet esitellään asiakkaalle lähtösatamassa.  
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2) VENEEN KÄYTTÖ 
 

a) Veneen kuljettajalta edellytetään kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa tai vastaavaa 
kansainvälistä dokumenttia. Todistus pätevyydestä on esitettävä lähtösatamassa. Ilman 
miehistöä vuokrattavassa veneessä Vuokraaja vastaa siitä, että veneen kuljettajalla on 
riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelyssä. 
 

b) Vuokraaja sitoutuu veneillessään ottamaan huomioon kansainvälisten merilakien ja -
säännösten aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia 
lakeja ja muita asetuksia. 
 

c) Venettä ei saa viedä sovitun vuokrausalueen ulkopuolelle. 
 

d) Tupakointi veneen sisätiloissa on kielletty. 
 

e) Lemmikkieläimien tuominen veneeseen on kielletty, ellei vuokratessa ole sovittu toisin. 
 

3) VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA 
 

a) Vuokraaja on vastuussa veneestä ja sen varusteista vuokra-aikana ja on velvollinen 
korvaamaan veneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan 
veneestä vuokra-aikana kadonneet osat tai varusteet. Vuokraajan omavastuun yläraja on 
veneen takuutalletuksen suuruinen. 
 

b) Vene ja veneen pohja tarkastetaan jokaisen vuokrauskerran jälkeen. Mikäli mahdollisten 
havaittujen vahinkojen korjaamisesta koituvat kustannukset ovat takuutalletusta 
pienemmät, palautetaan ylijäävä osuus takuutalletuksesta asiakkaalle. 
 

c) Vuokraaja vapautuu osittain korvausvastuusta, mikäli vuokranantaja saa korvauksen 
vahingosta vakuutuksesta tai toiselta vahingon aiheuttaneelta osapuolelta. 
 

d) Jos veneelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan 
tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksellisuudesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai 
muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikollisessa tarkoituksessa tehdystä 
virheestä tai vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokraehtoja, on vuokraaja 
velvollinen korvaamaan vuokraajalle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. 
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4) VIRHE-, VAHINKO-, ONNETTOMUUS- JA VARKAUSTAPAUKSET 

 
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle veneessä ilmenneestä virheestä 

tai venettä kohdanneesta vahingosta, onnettomuudesta tai varkaudesta. Varkaudesta on 
myös oltava yhteydessä paikalliseen poliisiin. 
 

b) Vahingon sattuessa vuokraajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa 
edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi.  

 
c) Mikäli vuokraaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa on hän vastuullinen virheistä, 

vahingoista, onnettomuuksista ja varkauksista koituvista kustannuksista. 
 
 
 
5) VUOKRANANTAJAN VASTUU 
 

a) Vuokranantaja sitoutuu luovuttamaan veneen vuokraajalle hyväkuntoisena ja sovittuna 
aikana sovitussa paikassa. 
 

b) Mikäli veneessä ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei ole seuraus vuokraajan 
huolimattomuudesta tai virheestä, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos veneeseen 
liittyvä virhe on olennainen, eikä vuokranantaja kohtuullisessa ajassa kykene toimittamaan 
korvaavaa venettä tilalle, on vuokraajan mahdollista vaatia vuokranalennusta virheen 
korjausajalta. 
 

c) Vuokranantaja ei vastaa veneen virheen johdosta koituneista välillisistä kustannuksista tai 
vahingoista. 
 

6) VAKUUTUKSET 
 
a) Veneessä on voimassa oleva venevakuutus, joka käsittää vastuuvakuutuksen ja 

vahinkovakuutuksen. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan venekaskovakuutuksen ehtoja. 
Vakuutus ei kata henkilövahinkoja, eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa tai 
varusteita. 
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7) ERIMIELISYYDET 
 

a) Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, voi vuokraaja 
saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan 
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


