
PYÖRÄVUOKRASOPIMUS 

Minä (Vuokraaja) olen vuokrannut Talma Ski Oy:lta (Vuokranantaja) pyörän (Pyörä) ja hyväksyn 

seuraavat vuokrausehdot. 

1. Maksaminen, vuokravakuudet ja vuokrausaika 

Pyörien vuokrahinta maksetaan paikan päällä tai etukäteen. Vakuudeksi Vuokraajan tulee jättää 
pyydettäessä voimassa oleva henkilökortti tai suorittaa vakuusmaksu. Vakuus palautetaan takaisin 
Vuokraajalle pyörien palautuksen yhteydessä, mikäli pyörälle ei ole tapahtunut vahinkoa. Pyörät on 
palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä. Mikäli Vuokraaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä 
sovittava Talman kanssa ennen vuokrausajan päättymistä. Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai 
ennalta sovittuun hintaan, joka on ilmoitettu Vuokraajalle. Mikäli Vuokraaja palauttaa pyörät myöhässä tai 
jättää ne kokonaan palauttamatta, 

Talma voi periä niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka. 

2. Pyörän vuokraus 

Pyörät tulee palauttaa siinä kunnossa kuin ne olivat vuokralle annettaessa. Vuokraaja on täydessä 
vastuussa pyöristä koko vuokra-ajan, kunnes ne on luovutettu takaisin Talmalle. Vuokraaja ei saa luovuttaa 
pyörää toisen henkilön haltuun eikä viedä niitä Suomen rajojen ulkopuolelle. 

3. Vahingot ja korvausvelvollisuus 

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry ja kuluttaja-asiamies ovat sopineet seuraavista välinevuokraamoiden 
sopimusehdoista. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan, ellei hän kykene osoittamaan 
huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti. Vuokraajan tulee ilmoittaa Talmalle viipymättä pyörän 
katoamisesta tai pyörälle aiheutuneesta vahingosta. Vuokraajan tulee huolehtia vuokrapyörästä sekä 
toimia varovaisesti ja huolellisesti. Vuokraajan tulee noudattaa Suomessa voimassaolevia liikennesääntöjä. 
Vuokraaja vuokraa ja ajaa pyörällä omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia itse omista voimassaolevista 
vakuutuksistaan. Mikäli pyörä katoaa tai se varastetaan, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Talmalle 
vastaavan pyörän hankintahinnan. 

4. Kuluturva 

Kuluturva on vuokrapyöräsi vakuutussopimus jolla alennat omavastuun 150 euroon. Se kattaa pyörälle 
aiheutuneet vahingot, jos kaadut ja pyörä rikkoutuu. Kuluturva ei korvaa pyörän katoamista tai varkautta. 
Ilman kuluturvaa, joudut korvaamaan mahdolliset vauriot ja osat sekä huoltotyön osuuden, jotka on 
vaihdettava pyörään. Jos olet maksanut kuluturvan, Talma vastaa omavastuun yli menevältä osin sekä 
osista että korjauskustannuksista. 

Huoltohinnasto ilman kuluturvaa (hinta-arviot) 

• Runko n. 1000€ 
• Etuiskarit n. 600€ 
• Takaiskarit n. 300€ 
• Jarrukahvat n. 50€ 
• Takavaihtaja n. 200€ 
• Kammet n. 100€ 
• Polkimet n. 50€ 
• Satula n. 100€ 
• Satulatolppa n. 250€ 
• Sähköpyörän akku n. 350€ 
• Sähkömoottori n. 500€ 


