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Palveluehdot

Käytössä 28.6.2018 alkaen
Näitä ehtoja sovelletaan liitteenä 1 olevien Suomen Autovuokraamojen Liitto Ry:n yleisten vuokrausehtojen ohella. Liitteen 1
ehdoissa viitataan tämän sopimuksen yhteydessä Vuokraamolla
Pivo Wallet Oy:hyn (jäljempänä ”Pivo”) ja Vuokraajalla tämän sopimuksen mukaiseen asiakkaaseen (jäljempänä ”Asiakas”). Mikäli
näiden ehtojen ja Liitteen 1 mukaisten yleisten ehtojen välillä on
ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä/seuraavia ehtoja ja OP
Kausiautovuokrasopimuksesta ilmeneviä ehtoja.
1.

Vuokrakohde rekisteröidään siten, että Interrent Oy
merkitään vuokrakohteen omistajaksi ja Asiakas vuokrakohteen haltijaksi.

2.

Jos vuokrakohteessa on virhe tai puutteellisuus, joka
havaitaan vastaanotettaessa kohde tai vuokrakauden
aikana, Asiakkaan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava tästä Pivolle, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta, mikäli vuokraus on jatkunut yli kaksi kuukautta.

3.

Sovitun ajokilometrimäärän ylittäviltä kilometreiltä peritään ajoneuvon tilaajalta 0,21 suuruinen summa jokaista ylitettyä kilometriä kohti. Ajokilometrit tarkistetaan viimeisen sopimuskauden päättyessä ajoneuvon
luovutuksen yhteydessä. Mikäli todetaan, että toteutunut ajokilometrimäärä on ylittänyt sovitun ajokilometrimäärän, Pivo laskuttaa ylityksen jälkikäteen asiakkaan
maksukortilta. Välttääkseen jälkikäteen laskutettavan
ylikilometrikorvauksen Asiakas voi ilmoittaa Pivolle
etukäteen sovitun ajokilometrimäärän todennäköisestä
ylittymisestä, jolloin vuokraa korotetaan seuraavasta
laskusta lukien korkeamman ajokilometrimäärän mukaiseksi.

4.

Pivolla on oikeus muuttaa vuokran määrää, mikäli tullimaksun tarkistus, arvioidusta poikkeava autoveron
määrä, arvonlisäveron tai moottoriajoneuvoveron
muutos taikka muu valtiovallan taikka viranomaisen
toimesta määrättävä vero tai maksu muuttaa Pivolle
ajoneuvosta tai sen vuokrauksesta aiheutuvia kustannuksia. Pivolla on oikeus vuokran tarkistukseen myös,
jos vakuutusveron määrä muuttuu. Asiakkaan vahingoksi mahdollisesti tehtävät muutokset astuvat voimaan kahden kuukauden kuluttua Asiakkaalle lähetetystä asiaa koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta. Asiakkaan eduksi mahdollisesti tehtävät muutokset astuvat
voimaan heti ilman erillistä ilmoitusta.

5.

Asiakas on velvollinen Pivon antaman asiaa koskevan
ilmoituksen saatuaan viemään auton huollettavaksi
huolto- ja korjaustoimenpiteen toteuttamiseksi.

6.

Tuotevahinkojen korvaamiseen sovelletaan tuotevastuulain säännöksiä. Tuotevahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin
turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Asiakas vastaa niistä esine- tai henkilövahingoista, joita vuokrakohteen käyttö tai kuljetus voi aiheuttaa ympäristölle,
ihmisille, eläimille tai kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle, ja jotka saattavat syntyä sen vuoksi, että vuokrakohdetta käytetään väärin, huolimattomasti tai varomattomasti, tai sen vuoksi, että Asiakas muutoin laiminlyö tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
Asiakas vastaa onnettomuudesta, liikennevahingosta ja
muusta vastaavasta tapahtumasta vuokrakohteelle tai
sen osille tai varusteille aiheutuvista vahingoista. Asiakas vastaa myös ulkopuolisesta syystä vuokrakohteelle
tai sen osille tai varusteille, kuten esimerkiksi tuulilasille, lyhdyn laseille tai peileille aiheutuvista vahingoista.

7.

Asiakas ei ole oikeutettu sopimuskauden päätyttyä lunastamaan Pivolta tässä sopimuksessa mainittua
vuokrakohdetta.

8.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Asiakkaalla on oikeus saattaa tätä sopimusta koskeva erimielisyys vireille kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeudessa tai käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä Pivolla on kotipaikka tai Pivon hallintoa
pääasiallisesti hoidetaan. Ellei muuta toimivaltaista
tuomioistuinta ole, tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa tätä sopimusta koskeva erimielisyys myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi
(www.kuluttajariita.fi). Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen erimielisyyden saattamista kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

