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PYÖRÄVUOKRASOPIMUS 

Minä _________________________________________________________________olen vuokrannut 

FIN Investors Oy:lta LevinSlaissi -lomahuoneistoon kuuluvat Leader Fox eFatbike (vakuusmaksu 150€/pyörä) ______kpl (vakuusmaksu 150€/pyörä) 

vuokrauksen kesto  _____/_____ - _____/_____ 202_____ ja hyväksyn seuraavat vuokrausehdot. 

1. Maksaminen, vuokravakuudet ja vuokrausaika

Pyörien vuokrahinta maksetaan etukäteen vuokranantajalle. Vakuudeksi vuokraaja suorittaa vakuusmaksun vuokranmaksun yhteydessä.  
Vakuus palautetaan takaisin Vuokraajalle pyörän palautuksen yhteydessä, mikäli pyörälle ei ole tapahtunut vahinkoa. Pyörä on palautettava 
viimeistään vuokrausajan päättyessä. Vuokrahinta perustuu ennalta sovittuun hintaan, joka on ilmoitettu Vuokraajalle. Mikäli Vuokraaja 

palauttaa pyörän myöhässä tai jättää sen kokonaan palauttamatta, vuokranantaja voi periä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.  

2. Pyörän vuokraus 

Pyörä vuokrataan vain LevinSlaissi -lomahuoneistoa vuokraaville. Vuokraaja vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan pyörästä niin, että pyörä on 
aina lukittuna vaijerilukolla kun pyörä on ilman valvontaa. Pyörä tulee lukita kiinteään kohteeseen kuten tolppaan, kaiteeseen tai vastaavaan. 
Vuokraajan ei tule jättää pyörää kohtuuttoman pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Tämän kohdan rikkominen katsotaan törkeäksi 
huolimattomuudeksi. 

Pyörä tulee palauttaa samassa kunnossa kuin se oli vuokralle annettaessa. Vuokraaja on täydessä vastuussa pyörästä koko vuokra-ajan, kunnes 
se on luovutettu takaisin vuokranantajalle. Vuokraaja ei saa luovuttaa pyörää toisen henkilön haltuun eikä viedä sitä Suomen rajojen 

ulkopuolelle.  

3. Vahingot ja korvausvelvollisuus, turvallisuus sekä omavastuu

Vuokraajan tulee huolehtia vuokrapyörästä sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti. Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokranantajalle viipymättä 
pyörän katoamisesta tai pyörälle aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörän vahingoittumisesta aiheutuneet kulut 
(varaosat, työkustannukset, matkakustannukset). Korjauskustannuslaskujen maksamatta jättäminen siirtää laskun peritätoimiston 
hoidettavaksi, jolloin summaan lisätään myös perintäkulut.  Vuokraaja ilmoittaa vuokrasopimuksen syntyessä ymmärtävänsä, että pyöräilyyn 
liittyy aina omat riskinsä ja kaikki pyöräily tapahtuu vuokraajan omalla vastuulla. Vuokraajan tulee itse huolehtia omista voimassolevista 
vakuutuksista. Vuokranantaja ei vakuuta asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta. Vuokraajan tulee noudattaa Suomessa 
voimassaolevia liikennesääntöjä.  

Mikäli pyörä katoaa tai se varastetaan, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vastaavan pyörän hankintahinnan.  eFatbike 
LeaderFox 3295€ / kpl. 

Vuokranantaja sitoutuu vuokraamaan pyörät asianmukaisesti huollettuna ja kunnossa. 

5. Peruutukset

Pyörävuokraus on sitova. Mikäli varaus perutaan ilmoitus peruutuksesta tulee tehdä viimeistään vuokrauksen alkua edeltävänä päivänä klo 12 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen levinslaissi@gmail.com tai viestillä numeroon 0400 519920 tai 040 8448991. Mikäli peruutus tehdään 
myöhemmin, Vuokraaja sitoutuu maksamaan ennalta sovitun vuokrahinnan. 

Varaosien hinta esimerkkejä (hinta-arviot), ei sisällä työn osuutta. 
• Runko n. 1000€• ketjut n. 40€• Etuiskarit n. 600€• Takaiskarit n. 300€• Jarrukahvat n. 50€• Takavaihtaja n. 200€• Kammet n. 100€
• Polkimet n. 50€• Satula n. 100€• Satulatolppa n. 250€• Sähköpyörän akku n. 500€• Sähkömoottori n. 900€
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