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Vuokrattavat polkupyörät ovat Harri Maulan (yks. elinkeinonharjoittaja) omaisuutta. Polkupyörän vuokra
maksetaan etukäteen. Polkupyörän vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla,
virallisella henkilöllisyystodistuksella. Vuokranantajalla on oikeus ottaa valokuva sekä vuokraajan
henkilöllisyystodistuksesta että vuokraajasta pyörien luovuttamisen yhteydessä. Vuokranantajalla on oikeus
olla luovuttamatta pyöriä ennakkovarauksesta tai maksusta huolimatta epäilyttäväksi katsomalleen
henkilölle ilman perusteluja. Vuokranantaja sitoutuu tällöin palauttamaan ennakkomaksun
täysimääräisenä.
Polkupyörän vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokratusta polkupyörästä, kuten huolellinen henkilö
huolehtii omasta pyörästään sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Polkupyörän vuokraaja sitoutuu myös käyttämään vuokrapolkupyörää vain sille tarkoitetulla, valmistajan
käyttöohjekirjan määrittämällä, tavalla. Pyörät luovutetaan asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisina,
sekä palautetaan samassa kunnossa. Polkupyörän vuokraaja on velvollinen korvaamaan polkupyörälle, ja
varusteille sattuneet vahingot sekä polkupyörästä kadonneet osat ja varusteet. Pyörästä ei saa irrottaa tai
vaihtaa mitään osia eikä lisätä mitään varusteita sopimatta asiasta vuokranantajan kanssa. Jos pyörissä
ilmenee rikkoontumisia, niistä veloitetaan uuden vastaavan osan hankintahinnan mukaan sekä
korjaustyöstä 50€/tunti (sis. alv. 24%). Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan sattuneista vahingoista ja
rikkoontumisista vuokranantajalle välittömästi niiden tapahduttua. Polkupyörän vuokraaja vastaa
vuokratusta polkupyörästä ja varusteista niiden täydestä markkina-arvosta, kunnes polkupyörä on
palautettu ja tarkastettu. Polkupyörät on varustettu GPS-paikannussirulla. Sirun poistaminen pyörästä
purkaa tämän vuokrasopimuksen välittömästi. Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen vuokraaja hyväksyy
pyörien sijainnin tarkkailun GPS-signaalin avulla. Polkupyörän vuokraaja on velvollinen käyttämään
pyöräilykypärää aina ajaessaan. Vuokraaja on velvollinen pitämään pyörän ja sen varusteet lukittuina.
Mahdollisessa varkaustapauksessa vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamansa pyörän ja varusteet
täysimääräisinä.
Polkupyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi, ellei muuta ole sovittu. Polkupyörän
vuokraamisesta alaikäisen henkilön käyttöön sovitaan tapauskohtaisesti. Vuokranantaja ei luovuta pyörää
alle 12-vuotiaan henkilön käyttöön. Polkupyörän vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa
olevia liikennesääntöjä. Polkupyörän vuokraaja on ainoastaan itse vastuussa itselleen, muille henkilöille tai
ympäristölleen aiheuttamistaan vahingoista. Polkupyörän vuokraaja ei saa ajaa päihtyneenä. Vuokrattu
polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Vuokratun
polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty. Vuokranantajan on oikeus purkaa tämä
sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata tämän vuokrasopimuksen
vuokraehtoja.
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