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1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan laitteiden ja niiden tarvikkeiden vuokraukseen 
vuokrasopimuksessa mainitun mcare-konsernin yhtiön (jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja 
vuokralleottajan (jäljempänä “Vuokralleottaja”) välillä (yhdessä ”Osapuolet”), ellei Osapuolten 
kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. 
 
2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT 
 
2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE 
 
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima laitteisto (jäljempänä 
“Laitteisto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on 
vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Laitteistoon ei kuulu käyttöenergia, huolenpito 
tai käyttöopastus, ellei asiasta ole erikseen sovittu kirjallisesti Osapuolten kesken. 
 
2.2 VUOKRA-AIKA 
 
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Laitteisto noudetaan fyysisesti tai on ollut sovitusti 
noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin sen pitäisi normaalien toimitusaikojen 
puitteissa saapua Vuokaralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Laitteisto palautetaan 
kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. 
 
2.3 TOIMITUSEHDOT 
 
Laitteisto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on 
sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen 
tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla. 
 
2.4 LAITTEISTON PALAUTTAMINEN 
 
Vuokralleottajan tulee palauttaa Laitteisto Vuokralleantajalle Vuokralleantajan ohjeita seuraten 
välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, tyhjennettynä, mahdolliset ohjelmalliset 
lukitukset poistettuina ja kuljetusta varten asianmukaisesti pakattuna ja muutoin samassa 
kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Laitteisto tulee palauttaa samaan varastoon, josta 
vuokraus on tapahtunut. Jos Vuokralleottaja palauttaa laitteen Vuokralleantajan henkilökunnalle, 
Laitteiston ei tarvitse olla pakattu. Osapuolten kesken on toimitustapaa koskien erikseen niin 
sovittu, Laitteiston ei tarvitse olla pakattu. 
 



2.5 LAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Vuokralleottaja vastaa itse Laitteiston käyttöönotosta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti 
sovittu.  
 
2.6 LAITTEISTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO 
 
Vuokralleottajan tulee: 

• tutustua Laitteiston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä 
• käyttää Laitteistoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille 

tarkoitetuissa olosuhteissa 
• hoitaa Laitteistoa huolellisesti 
• Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Laitteistoa eikä tehdä 

siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta 
• puhdistaa Laitteisto käytön jälkeen 

 
3. VUOKRAUKSEEN JA PALVELUIHIN YHTEISESTI SOVELLETTAVAT EHDOT 
 
3.1 VUOKRAN MÄÄRÄ, PALVELUIDEN HINTA JA MUITA YLEISIÄ EHTOJA 
 
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-
ajalta. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä 
mahdollisten palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan. Vuokralleantaja 
laskuttaa pitkät vuokrasopimukset kerran kuussa. Vuokralleantaja tarjoaa myös mahdollisuutta 
maksaa vuokra etukäteen. Jos vuokra-aika jää maksettua lyhyemmäksi, Vuokralleantaja ei hyvitä 
käyttämätöntä vuokra-aikaa. Vuokra-aika voi muodostua ennakkoon maksettua vuokra-aikaa 
pidemmäksi. Tässä tapauksessa Vuokralleantaja laskuttaa ylimenevän vuokra-ajan jälkikäteen 
normaalin laskutusmenettelyn mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto, ellei Osapuolten välillä 
ole sovittu muuta kirjallisesti. 
 
Vuokralleottajan tai hänen edustajansa on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. 
Vuokralleottaja antaa luvan luottotietojen tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen. 
Vuokralleottajan tiedot rekisteröidään Vuokralleantajan tietojärjestelmään sopimuksia, laskutusta 
ja luotonvalvontaa varten. Vuokralleottaja hyväksyy ja ymmärtää, että kaikkeen henkilötietojen 
käsittelyyn sovelletaan Vuokralleantajan tietosuojaselostetta. 
 
Ehdot, jotka on toimitettu tai jotka on muuten sisällytetty Vuokralleottajan tarjouspyyntöihin, 
tilauksiin, vahvistuksiin, spesifikaatioihin tai muihin samankaltaisiin dokumentteihin, eivät tule 
Osapuolten välisen sopimuksen osaksi ja Vuokralleottaja sitoutuu luopumaan oikeudestaan vedota 
sellaisiin ehtoihin. 
 
3.2 VUOKRALLEANTAJAN VASTUU VAHINGOISTA 
 
Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Laitteistoa on käytetty väärin. 
 
  



3.3 REKLAMAATIOT 
 
Vuokralleottaja on velvollinen Laitteistoa vastaanottaessaan tarkastamaan Laitteiston määrän, 
laadun ja kunnon. Mikäli Laitteisto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä 
ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin 
Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. 
 
3.4 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 
 
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten 
palauttamatta jääneen Laitteiston sen uushankinta-arvoon. 
 
Jos Vuokralleottaja on lukinnut Laitteiston käyttökelvottomaan tilaan, vuokra-aika jatkuu kohdasta 
2.2. poiketen, kunnes Vuokalleottaja on auttanut Vuokrallesaaja poistamaan lukitukset. Jos 
lukituksia ei poisteta kuukauden kuluessa palautushetkestä, on Vuokralleottaja velvollinen 
korvaamaan Laitteiston sen uushankinta-arvoon. 
 
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle Laitteistolle vuokra-aikana 
huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot 
ja kustannukset. Laitteiston naarmuuntumista koskevaa Vuokralleottajan vastuuta on rajattu 
vuokrasopimukseen merkityllä omavastuulla, joka on erikseen sovittaessa mahdollista poistaa. 
Laitteiston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa Vuokralleantaja. 
 
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Laitteiston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä 
kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, 
Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Laitteiston puhdistus- ja kunnostuskulut 
(mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Jos Laitteiston 
tietosisältöä ei ole tyhjennetty ennen palautusta, Vuokralleantajalla on oikeus periä hinnaston 
mukainen tyhjennysmaksu. 
 
Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai 
kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta 
Laitteiston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa. 
Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa 
siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa 
Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin 
välillisistäkin vahingoista. 
 
3.5 VUOKRALLEANTAJAN VASTUUN RAJOITUS 
 
3.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista 
 
Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat 
syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta 

• Laitteiston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä 
• Laitteiston rikkoutumisesta 

Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä. 



 
3.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttötarkoituksesta 
 
Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten 
muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle 
aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Laitteisto Vuokralleottajan 
aikomaan käyttötarkoitukseen. 
 
3.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus 
 
Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Laitteiston 
vuokraa ja/tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on 
aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella. 
 
3.6 VAKUUTUKSET 
 
Laitteisto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan 
Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Laitteiston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-
ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa Laitteiston 
kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että 
Vuokralleottaja ottaa Laitteistolle kuljetusvakuutuksen. 
 
3.7 SOPIMUSRIKKOMUS 
 
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti 
rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Laitteisto 
takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos 
Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia 
syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän 
sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 
sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. 
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on 
jokin saatava Vuokralleantajalta. 
 
3.8 YLIVOIMAINEN ESTE 
 
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai 
siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, 
kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota 
Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää Laitteiston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun 
sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna 
Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. 
Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä 
jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus. 
 
 
 



3.9 VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 
 
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Laitteistoa osaksikaan 
kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 
 
3.10 SELVITTELYKUSTANNUKSET 
 
Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen 
perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle 
aiheutuneista kustannuksista. 
 
3.11 RIITAISUUDET 
 
Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan 
kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan 
alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman 
kotipaikkansa alioikeudessa. 


