Liikenteenohjaus- ja suojalaitteiden vuokraamisen toimitusehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan LKJ-Palveluiden (jäljempänä “LKJ”) ja tilaaja (jäljempänä “tilaaja”) välillä.
2. Vuokra-aika

Minimi vuokra-aika on yksi päivä.
Vuokra-aika alkaa siitä päivästä, jolloin :
1. materiaalit on noudettu LKJ:n varastolta,
2. materiaalit ovat olleet sovitusti
noudettavissa LKJ:n varastosta tai
3. LKJ on toimittanut materiaalit sovitusti tilaajalle
Vuokra-aika päättyy sinä päivänä, jolloin:
1. materiaalit palautuvat LKJ:lle,
2. tilaaja pyytää noutamaan materiaalit ja tilaaja on mahdollistanut
noudon.
Nouto- ja palautuspäivät ovat myös vuokra-aikaa.
3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on LKJ:n ja tilaajan sopimat materiaalit sellaisenaan. Tilaajan velvollisuus on tarkastaa materiaalien määrä ja laatu vastaanotettuaan materiaalit tai kun materiaalit on toimitettu tilaajan kanssa sovittuun kohteeseen. Mikäli tilaaja haluaa huomauttaa materiaaleista, on huomautus tehtävä viipymättä
LKJ:lle.
4. Vuokrattujen materiaalien käyttö

Tilaajan saa käyttää vuokrattuja materiaaleja vain sovitussa kohteessa, eikä mate-

riaaleja saa siirtää toisiin kohteisiin ilman
sopimusta.
5. Tilaajan vastuu

Vuokratut materiaalit ovat tilaajan valvontavastuulla ja tilaaja on velvollinen korvaamaan materiaaleille aiheutuneet vahingot
ja kustannukset vaikka vahingot olisivat
kolmannen osapuolen aiheuttamia. Tilaaja
on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana
tuhoutuneet tai kadonneet materiaalit
LKJ:n hinnaston mukaisesti. LKJ:llä on oikeus periä vuokrattujen materiaalien mahdollisia puhdistus- tai korjauskuluja tilaajalta.
Mikäli LKJ ei voi noutaa tavaroita sovittuna aikana tilaajasta johtuvista syistä, tilaaja korvaa LKJ:n kulut hinnaston mukaisesti.
6. LKJ:n vastuu

LKJ vastaa kustannuksista, jotka johtuvat
materiaalien normaalista kulumisesta.
LKJ ei vastaa materiaalien käytöstä tai
rikkoutumisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
7. Vakuutukset

LKJ ei ole vakuuttanut materiaaleja.
8. Sopimusrikkomus

Tilaajan laiminlyödessä erääntyneiden
laskujen maksamisen tai muutoin rikkoo
sopimusehtoja, LKJ:llä on oikeus purkaa
sopimuksen ja ottaa vuokratut materiaalit
takaisin haltuunsa. LKJ:lla on myös oi-
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keus purkaa sopimus mikäli LKJ:lla on
painava syy olettaa tilaajan laiminlyövän
laskujen maksun tai sopimusvelvollisuutensa olennaisilta. Mikäli vuokrasopimuksen purkaminen aiheuttaa LKJ:lle kustannuksia, tilaaja on korvausvelvollinen.
9. Ylivoimainen este

sellainen este, jota LKJ ei voi voittaa. LKJ
ei myöskään ole velvollinen täyttämään
sopimusta, mikäli sopimuksen
täyttäminen vaatisi kustannuksia, jotka
ovat kohtuuttomia suhteessa LKJ:lle
aiheutuvaan etuun.
10. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Mikäli ylivoimainen este aiheuttaa sen,
että LKJ ei pysty täyttämään sopimusta,
LKJ ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.
Ylivoimainen este on jokin seuraavista:
luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku,
sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu

Sopimusta ei saa siirtää tai vuokrattujan
materiaaleja luovuttaa tilaajan toimesta
kolmannelle osapuolelle sopimatta siitä
LKJ:n kanssa.
11. Riidat

Riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
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