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Piirla Oy:n sopimusehdot AL-100 alkolukon vuokraukselle valvottuun ajo-oikeuteen
Soveltamisala ja vuokran sisältö
1. Tämä sopimus luodaan Piirla Oy:n (vuokranantaja) ja asiakkaan (vuokranottaja) välille.
2. Vuokrasopimus koskee Dignita Systems AB:n valmistamaa AL-100 alkolukkoa, jonka
maahantuojana ja vuokraajana Piirla Oy toimii. Vuokrakohde on toimittajan omaisuutta.
3. Vuokra sisältää AL-100 alkolukon. Vuokraus EI sisällä laitteen asennusta, vuosihuoltoja, irrotusta tai
ylimääräisiä suukappaleita. Laitteen mukana toimitetut puhalluskappaleet jäävät asiakkaan
omistukseen.
Sopimuksen syntyminen, vuokrajakson aloitus ja kesto
4. Asiakas täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa vuokrasopimuksen vuokranantajalle. Sopimuksella
asiakas myöntää oikeuden luottotietojen tarkistusta varten. Edellytyksenä hyväksytylle
sopimukselle on se, että asiakkaalta ei löydy maksuhäiriömerkintöjä.
5. Hyväksytyn päätöksen jälkeen vuokranantaja allekirjoittaa samaisen sopimuksen ja palauttaa
kaksoiskappaleen asiakkaalle. Sopimus siis syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen.
6. Varsinainen laskutettava vuokraperiodi alkaa laitteen asennuspäivämäärästä asennuspöytäkirjan
tietojen pohjalta. Asennusliike toimittaa asennuspöytäkirjan vuokranantajalle.
7. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa
vähintään 1kk ennen seuraavaa laskutusta. Sopimuksen irtisanominen on asiakkaan vastuulla.
a. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona kirjallinen
irtisanomisilmoitus vastaanotettiin. Kirjallinen ilmoitus tulee tehdä sähköpostiviestillä,
tekstiviestillä tai kirjepostilla. Jos esim. toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle
huhtikuun viimeisenä päivänä, kuukauden pituinen irtisanomisaika alkaa siitä samasta
päivästä. Jos taas laitat irtisanomisilmoituksen postiin, ja se saapuu vuokranantajalle
vasta toukokuun ensimmäisenä päivänä, irtisanomisaika lasketaan vasta toukokuun
viimeisestä päivästä alkaen. Vuokraa on siis maksettava irtisanomispäivästä seuraavan
kokonaisen kuukauden loppuun asti.
8. Sopimuksen päätyessä, riippumatta syystä, tulee vuokrakohde palauttaa viipymättä vuokralaisen
toimesta, sen riskillä ja kustannuksella vuokranantajalle tai sen osoittamaan osoitteeseen.
Muussa tapauksessa on vuokranantajalla oikeus ottaa vuokrakohde takaisin vuokralaisen
kustannuksella. Katso alkolukon palautusohje www.dignita.fi/palautus
Vuokralaisen vuokrakohteen hoito ei lopu ennen kuin vuokranantaja tai hänen edustajansa on
ottanut vuokrakohteen haltuunsa. Vuokralaisella ei ole missään tapauksessa oikeutta käyttää
vuokrakohdetta sopimuksen päättymisen jälkeen. Vuokranantaja katsastaa vuokrakohteen ja
sillä on oikeus veloittaa siitä koituvat kustannukset. Vuokrakohteen tulee olla takaisin jätettäessä
samassa kunnossa kuin toimitusaikaan, pois lukien normaali kuluminen. Jos vuokrakohde ei ole
palautuessaan normaalissa käyttökunnossa, vuokranantaja on oikeutettu perimään
vuokralaiselta korjaus- ja huoltokustannukset laitteen toimintakuntoon palauttamista varten.
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a) Mahdolliset ylimääräiset huolto ja korjauskustannukset vuokralaitteen saattamisesta
takaisin toimintakuntoon ovat:
o Pieni vaurio 29 €
o Merkittävä vaurio 59 €
o Tahallisesti rikottu tai käyttökelvoton laitteisto 1000 €
Laskutus, hinnat ja maksuehdot
9. Vuokra laskutetaan asiakkaalta kuukausittain (kuun 15. päivä) kyseisen kuukauden ajalta.
Ensimmäinen maksu laskutetaan asennuspäivästä laskutuskuukauden viimeiseen päivään
kertyneiden päivien suuruisena. Päiväkohtainen hinta lasketaan joka kuukaudelle 30 päivän
mukaan riippumatta kuukauden todellisista päivämääristä.
Esimerkki 1: Asennus on suoritettu heinäkuun 14. päivä. Ensimmäinen lasku on väliltä 14.7 – 31.7
(17 pv) ja laskutetaan heinäkuun 15. päivä. Laskun summa on 109 € / 30 x 17 = 61,77 € Esimerkki
2: Asennus on suoritettu heinäkuun 16. päivä. Ensimmäinen lasku on väliltä 16.7 – 31.8 (46 pv) ja
laskutetaan elokuun 15. päivä. Laskun summa on 109 € / 30 x 46 =167,13 €
10. Muut sopimuksen ulkopuoliset kustannukset asiakkaalle:
a. Asennuskustannus (hinnoitellaan erikseen Dignitan edustuspisteiden toimesta)
b. Pakollinen vuosikalibrointi 12 kk välein (hinnoitellaan erikseen Dignitan edustuspisteiden
toimesta)
c. Alkolukon irrotus (hinnoitellaan erikseen Dignitan edustuspisteiden toimesta)
d. Lukitun alkolukon avausmaksu (hinnoitellaan erikseen Dignitan edustuspisteiden toimesta)
e. Tahallisesti rikotusta tai palauttamattomasta alkolukosta perimme verollisen 1000 €
(sis. alv 24%) maksun.
11. Maksuehtona asiakkaalle on 14 päivää laskun päiväyksestä. Huomautusaika on 14 vrk.
Huomautuksien jälkeen erääntyneen maksun perintä siirtyy ulkoistettuun perintäpalveluun, joka
hoitaa perinnän perintä- ja kuluttajansuojalain mukaisesti.
Sopimuksen irtisanominen, lopettaminen tai purkaminen
12. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, mikäli vuokranottaja ei maksa sovittuja vuokraeriä ajallaan.
Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen, mikäli vuokranottaja laiminlyö
vuokranmaksun kolmen (3) kuukauden ajan.
a. Kaikki kulut vuokrakohteen takaisin otosta edellä olevien syiden johdosta maksatetaan
vuokralaisella. Lisäksi tulee vuokralaisen välittömästi korvata paitsi langenneet
maksamattomat maksut ja viivästyskorot, vahingonkorvausta todellisen vahingon
sopimusrikkomuksesta vuokranantajalle.
13. Vuokranottaja voi purkaa sopimuksen, mikäli vuokranantaja ei täytä tässä sopimuksessa
määritettyjä velvollisuuksia.
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Sopimuksen siirtäminen
14. Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta. Ennen
mahdollista siirtoa pitää tehdä erillinen sopimus uuden osapuolen ja vuokranantajan välillä.
Vahinko tai menetys
15. Jos vuokrakohde katoaa, vahingoittuu tai kuluu, niin että siitä tulee käyttökelvoton ennen
sopimusajan päätymistä tai sen kuluessa, on vuokralaisen velvollisuus ilmoittaa
vuokranantajalle ja jatkaa vuokranmaksua ja muiden velvoitteiden suorittamista vahingon
käsittelyn ajan tämän sopimuksen mukaan.
Vuokralainen korvaa vuokranantajalle vuokrakohteen vahingosta tai menetyksestä, jos ei
ole osoitettavissa, että hän on toiminut normaalin varovaisuuden mukaan.
Vuokranantajalla on oikeus sellaisessa tapauksessa saada erityinen korvaus vuokralaiselta
langenneiden ja jäljelle jäävien vuokranmaksujen suhteen ja muihin korvauksiin tämän
sopimuksen mukaan.
Vuokralainen on yksin vastuussa vahingoista, joita vuokrakohde tai siihen kuuluvat
lisävarusteet, käyttömateriaalit tai varaosat voivat aiheuttaa henkilöille tai vuokralaisen
omaisuudelle tahi kolmannelle osapuolelle. Vuokranantajaa eivät koske vaateet, joita
esitetään tässä vaiheessa.
Vuokranantajan/myyjän velvollisuudet (toimitusaika ja takuu)
16. Vuokranantaja sitoutuu toimittamaan vuokralaitteen valtuutettuun asennuspisteelle, kun
vuokrasopimus on hyväksytty ja vuokranottaja on varannut asennusajan valtuutetulta
asennusliikkeeltä. Vuokranantaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, mikäli tuotteen
toimitusviiveestä aiheutuu välittömiä vahinkoja vuokranottajalle. Poikkeuksena ovat ns. Force
Majoure -tilanteet, joihin vuokranantaja ei ole pystynyt itse vaikuttamaan. Tässä tilanteessa
kaupan purku voi tulla kyseeseen.
Vuokranottaja eli asiakas sopii itsenäisesti varsinaisen asennusajan valtuutetun asennuspisteen
kanssa. Vuokranantaja ei ole korvausvelvollinen viivästyksiin, jotka johtuvat asennuspisteestä.
17. Vuokranantaja sitoutuu vaihtamaan tai korjaamaan laitteen, mikäli siinä ilmenee vikoja
vuokraperiodin aikana. Takuu kattaa laitehuollon lisäksi myös mahdolliset vaihto- ja korjaustyöt
edellyttäen, että vuokranantaja pystyy todentamaan vian syyt laitteesta johtuvaksi.
Takuu ei kata laitteen mahdollisia vikoja, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti
vuokranottajan toimesta. Vuokranottajan menettelystä johtuneet huolto- ja vaihtokustannukset
ovat vuokranottajan korvausvastuulla.
18. Mikäli vuokranantaja tai sen edustuspiste joutuu kopioimaan alkolukon lokitiedot ongelmatilanteen
selvittämistä varten, on se velvollinen ilmoittamaan asiasta vuokranottajalle. Tietoja pitää käsitellä
huolellisesti tietosuojalain mukaisesti niin, etteivät ne päädy kenellekään ulkopuoliselle taholle ja
tiedot tullaan hävittämään välittömästi, kun niitä ei enää ongelman selvittämiseksi tarvita.
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Vuokranottajan/asiakkaan velvollisuudet
19. Vuokranottaja sitoutuu maksamaan vuokran sopimuksen mukaisesti ajallaan.
20. Vuokranottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi mahdollisista laitevioista tai ongelmista
Dignitan asennuspisteeseen tai vuokranantajalle.
a. Vuokranottaja on velvollinen toimittamaan vuokrakohteen viipymättä tarkastukseen,
mikäli häntä kehotetaan takuu- ja huoltotarkastukseen.
21. Vuokranottaja sitoutuu vastaamaan omista välillisistä kustannuksista ja ansionmenetyksistä
mahdollisissa ongelmatilanteissa.
22. Vuokranottaja sitoutuu sopimuksen allekirjoituksella luovuttamaan alkolukon lokitiedot Dignitan
edustuspisteelle, mikäli niitä tarvitaan ongelmatilanteen selvittämistä varten. Vuokranantaja
sitoutuu käsittelemään tietoja huolellisesti rikkomatta asiakkaan tietosuojaa (kts. kohta 18).
23. On vuokralaisen vastuulla hoitaa vuokrakohdetta hyvin ja käyttää sekä huoltaa sitä
vuokranantajan käyttöoppaan ja ohjekirjan mukaan. Vuokralaisella ei ole oikeutta muuttaa,
korjata, tai tehdä muita toimenpiteitä vuokrakohteeseen. Vuokralainen vastaa mahdollisten
käyttömateriaalien hankinnasta ja kuluista.
24. Vuokranottaja sitoutuu palauttamaan vuokralaitteen vuokraajalle vähintään 2 viikon sisällä
sopimuksen päättymisestä tai niin pian kuin mahdollista, mikäli viivästys johtuu syystä johon
vuokranottaja ei voi vaikuttaa. Asiakas on velvollinen maksamaan verollisen 1000 € (sis. alv 24%)
lisämaksun, mikäli tahallisesti rikkoo laitteen tai jättää palauttamatta laitteen sovittuun aikarajaan
mennessä.
Sopimusehtojen muuttaminen
25. Kumpikaan osapuoli ei voi muuttaa sopimuksen sisältöä ilman toisen osapuolen kirjallista
vahvistusta.
26. Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten
vaikutus alkolukon vuokrahintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta
lukien.

