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Vuokrausehdot 

• Kisällin vuokrauspalvelun esineet ovat käytettyjä, testattuja kierrätystuotteita ja niitä 

vuokrataan vain yksityiskäyttöön, täysi-ikäisille henkilöille. Vuokraaja on velvollinen 

todistamaan henkilöllisyytensä. 

 

• Vuokraaminen ja esineiden varaaminen tapahtuu puhelimitse (0248733392) tai paikan 

päällä Kisällin myymälässä aukioloaikoina ma, ke, to klo 9–16, ti 9–18 ja pe 9–15. 

 

• Tuotteilla on erikseen määritetyt vuokrausajat ja vuokrahinnat. Tuotteiden pisin vuokra-

aika on määritelty tuotekohtaisesti. Tämän jälkeen vuokrasopimus voidaan uusia, jos tuote 

on vapaana. 

 

• Vuokra-aikaan ei lasketa vuokrauspäivää eikä palautuspäivää, mikäli tuote palautetaan klo 

12 mennessä. Esimerkiksi, jos vuokraat ompelukoneen kolmeksi vuorokaudeksi ja haet sen 

torstaina, palautus on seuraavana maanantaina klo 12 mennessä. Vuokrattaessa tuotteita: 

o yhdeksi vuorokaudeksi, vuokrauspäivän ja palautuspäivän väliin jää yksi kokonainen 

vuorokausi.  

o kolmeksi vuorokaudeksi, vuokrauspäivän ja palautuspäivän väliin jää kolme 

kokonaista vuorokautta. 

o seitsemäksi vuorokaudeksi, vuokrauspäivän ja palautuspäivän väliin jää seitsemän 

kokonaista vuorokautta. 

 

• Maksu suoritetaan esinettä noudettaessa Kisällin myymälään. 

 

• Vuokraaja sitoutuu korvaamaan tuotteelle määritetyn korvaushinnan, mikäli tuote vioittuu 

vääränlaisesta käytöstä johtuen. Tuotteiden korvaushinnat löytyvät sivulta 3. Kisälli 

tarkastaa tuotteen kunnon ja sen mukana tulevat osat aina palautettaessa. Vuokralleantaja 

tarkistaa tuotteen ja sen mukana tulevien osien asianmukaisen kunnon palautuksen 

yhteydessä silmämääräisesti ja kuittaa ne vastaanotetuksi.  

 

• Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja hyväksyy myös mahdollisen 

jälkilaskutuksen, mikäli tuote tai sen osat ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia 

ehtoja tai palauttaja jättää kertomatta oleellisia tuotteen vaurioita, jotka selviävät vasta 

tuotetta uudelleen käytettäessä.  
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• Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokratuote Kisällin myymälään puhdistettuna ja samassa 

kunnossa kuin se oli noudettaessa. Mahdollisista myöhästymisistä tai puutteista tuotteessa 

veloitetaan hinnaston mukaisesti. Mikäli tuotetta ei palauteta ajoissa ja myöhästymisestä 

ei ilmoiteta, asia ilmoitetaan poliisille. 

 

• Vuokralleottajan tulee käyttää vuokratuotteita huolellisesti vain niille tarkoitetussa 

tavanomaisessa käytössä. Tuotevirheestä on ilmoitettava välittömästi Kisällin myymälään. 

 

• Perävaunua vuokrataan ainoastaan Kisälliin kohdistuvia kuljetuksia varten. Tällä 

tarkoitetaan Kisälliin kierrätykseen tuotavien tuotteiden tai materiaalien kuljetusta tai 

Kisällistä ostettujen tuotteiden kotiin kuljettamista. Perävaunun vuokraajan on esitettävä 

voimassa oleva ajokortti. Perävaunua ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Perävaunu 

on vakuutettu. Perävaunun omavastuu vahinkotapauksessa on 500 €. Omavastuu ei 

vapauta vuokralleottajaa vastuusta niistä korjauskuluista, joita vakuutus ei korvaa ja jotka 

ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten 

esim. tuki- tai kannatinjalan paikalleen asettamisen unohtamisesta tai peräkärryn renkaan 

puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttaman vahingon takia. 

 

• Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Kisällin suostumusta ja vuokrakaluston 

jälleenvuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty. 

 

• Kisälli vastaa vuokratuotteen normaalista kulumisesta aiheutuvista kustannuksista. Kisälli ei 

vastaa vuokratuotteen käytöstä, rikkoutumisesta tai ilkivallasta vuokralleottajalle 

mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 

 

• Tuotteille määritetyt korvaushinnat ja vuokrahinnat seuraavalla sivulla. 
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Tuotteiden korvaushinnat 

Tuote Korvaushinta 

Pöytä (1 kpl) 24,00 € 

Peräkärry Omavastuuosuus 500 € 

Nokkakärry 49,00 € 

Muuttolaatikko (1 kpl) 13,50 € 

Oksasilppuri 30,00 € 

Ompelukone 48,00 € 

Saumuri 60,00 € 

Mehustin 8,00 € 

Syöttötuoli 4,00 € 

Matkasänky 8,00 € 

Sitteri 4,50 € 

Matkasilitysrauta 4,00 € 

Pelastusliivit (1 kpl) 4,00 € 

Luistimet (1 kpl) 10,00 € 

Jääkiekkokypärä (1 kpl) 4,00 € 

Sähköurut 22,00 € 

Mölkky 10,00 € 

Roskapihdit (1 kpl) 8,00 € 

 


