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Veneen vuokrausehdot    Nestorinranta Oy 

2012         Lintusalontie 1661 A 
         52200 Puumala 
         puh. +358 (0)4 510 6208 
Yleistä 
Veneen vuokraukseen sovelletaan soveltuvin osin maaseutumatkoja koskevia sopimusehtoja (ks. 
linkki Nestorinrannan Hinnasto-sivulta www.nestorinranta.fi). 
 
Pätevyysvaatimukset 
Asiakkaalla tulee olla kokemusta vuokrattavan veneen kaltaisen veneen kuljettamisesta ja käsittelystä. 
Asiakkaan tulee myös tuntea merimerkit ja osata navigoida. Venettä ei saa luovuttaa kolmannelle 
osapuolelle. Asiakas vastaa veneen käytöstä.  

 
Veneen käyttö 
Asiakas sitoutuu käyttämään venettä huolellisesti ja noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas 
on vastuussa veneelle aiheutetuista vahingoista, jotka johtuvat käyttövirheistä tai huolimattomuudesta. 
Tupakointi katetun veneen sisätiloissa on kielletty. Mukaan tulevista kotieläimistä on sovittava 
Nestorinrannan kanssa etukäteen. 

 
Viat ja korjaukset 
Asiakas huolehtii veneestä vuokra-aikana ja ryhtyy toimiin tai korjauksiin, jotka on tehtävä nopeasti, jottei 
lisävahinkoja synny. Yli 80 euron korjauksista on ilmoitettava Nestorinrannalle heti.  

Nestorinranta on velvollinen korvaamaan korjaukseen kuluvan osan vuokrausajasta vain, jos vahinko 
on johtunut Nestorinrannan merkittävästä huolimattomuudesta. Teknisistä häiriöistä johtuva korjausaika 
jää aina korvauksen ulkopuolelle 24 tuntiin saakka. Vahingon tapahduttua on asiakkaan heti ryhdyttävä 
toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi. 

Myös vioista tai puutteista, joista on haittaa seuraavalle asiakkaalle, on ilmoitettava puhelimitse heti 
Nestorinrannan edustajalle. 

 
Tarkastukset 
Veneen runko ja varusteet tarkastetaan yhdessä Nestorinrannan edustajan kanssa vuokrakauden alussa ja 
lopussa. Mahdolliset asiakkaan veneelle tai varusteille aiheuttamat viat tai puutteet kirjataan ja asiakas 
sitoutuu maksamaan ne. 

 
Veneen luovutus 
Vene luovutetaan sovittuna aikana sovitussa paikassa, paitsi jos sää tai muu ylivoimainen este tekee 
luovutuksen mahdottomaksi. Jos venettä ei ole voitu luovuttaa 3 tunnin kuluessa sovitusta ajasta, 
asiakkaalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jolloin vuokra palautetaan. 

Jos vene ei ole käytettävissä Nestorinrannasta riippumattomasta syystä, ylivoimaisesta esteestä tai 
muusta ennalta arvaamattomasta syystä, voi Nestorinranta irtisanoa sopimuksen palauttamalla asiakkaalle 
vuokran kokonaan. Nestorinranta ei ole velvollinen suorittamaan muita korvauksia tai hyvityksiä 
peruuntuneesta matkasta. 

Jos asiakas myöhästyy sovitusta luovutusajasta, Nestorinrannan edustaja voi siirtää luovutusaikaa 
sopivaan ajankohtaan ilman korvausvelvollisuutta. 

 
Veneen palautus 
Vene palautetaan sovittuun paikkaan sovittuna aikana. Jos vene palautetaan ennen vuokra-ajan 
päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa hyvitetä asiakkaalle.  
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Jos veneen palautus viivästyy, on asiakkaan korvattava siitä aiheutuneet kustannukset seuraavasti: 3 
– 6 tunnin myöhästymisestä 1 vrk maksu, 6-12 tunnin myöhästymisestä 2 vrk maksu, yli 12 tunnin 
myöhästymisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen, kuitenkin vähintään 3 vrk maksu. 

Jos asiakas ei palauta venettä sovittuun paikkaan, vastaa asiakas kustannuksista, jotka aiheutuvat 
veneen noutamisesta, siirrosta ja muista mahdollisen viivästymisen aiheuttamista kuluista. 

Vene palautetaan siivottuna siinä kunnossa kuin se oli venettä luovutettaessa sekä täyteen 
tankattuna. Jos näin ei käy, veloitetaan asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukainen summa.  

Veneessä särkyneet tai kadonneet tavarat asiakas maksaa Maritim Oy:n vähittäishintojen mukaisin 
hinnoin veneenpalautuksen yhteydessä tai ne veloitetaan palautettavasta takuusummasta. 

 
Varaus- ja maksuehdot 
Vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakas suorittaa koko vuokran. Jos sopimus allekirjoitetaan 
vähintään neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, asiakas suorittaa varausmaksuna 25 % vuokrasummasta 
ja loput kaksi viikkoa ennen vuokra-ajan alkua. 

 
Takuumaksu 
Asiakas maksaa vakuutusten omavastuuosuuden takuuna Nestorinrannalle ennen veneen luovutusta joko 
pankkitalletuksena tai käteisenä. Takuusumma palautetaan asiakkaalle viimeistään viikon kuluessa siitä, 
kun vene on hyväksytty palautustarkastuksessa ja puutteita tai vaurioita ei ole todettu. Maksuista on 
esitettävä maksutosite veneen luovutuksen yhteydessä. 

 
Vuokrasopimuksen purku 
Sopimus on purettava kirjallisesti. Jos asiakas purkaa sopimuksen yli 4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, 
palautetaan koko varausmaksu. Jos sopimus puretaan 2-4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua 
ei palauteta. Jos sopimus puretaan alle 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, purku ei oikeuta vuokrasumman 
palauttamiseen. 

 
Vakuutus  
Vene on vakuutettu ja sen omavastuu on 100 - 500 euroa (vaihtelee veneen koon mukaan). Vakuutus 
käsittää vastuu- ja vahinkovakuutuksen. Venettä palautettaessa asiakkaan tulee kirjallisesti vahvistaa, että 
veneelle ei ole sattunut pohjakosketusta tai muuta mahdollista vauriota aiheuttanutta tapahtumaa. 

 
Erimielisyydet 
Kaikki tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa.  

 
 
 

 


