
 

Nimi   Asiakasnumero 

Jakeluosoite   Y-tunnus 

Postinumero ja postitoimipaikka 

 Yhteyshenkilö    Puhelinnumero 

Vuokralleottajan edustajan tunnistaminen    Henkilötunnus 

Nimi 

Tunnistajan nimi    Tunnistuspäivämäärä 

Tunnistamisasiakirja Asiakirjan myöntämispaikka    Asiakirjan numero / myöntämispäivämäärä 
      Ajokortti   Passi       Henkilökortti       Muu, mikä 
Nimi    Asiakasnumero 

Jakeluosoite  Y-tunnus 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Yhteyshenkilö    Puhelinnumero 

 Nimi 

 Laitenumero   Lukumäärä 

Sijaintipaikka   

Varsinainen   Vuokraus alkaa Varsinaisen vuokra-ajan alkamis- ja päättymispäivät määräytyvät yleisten 
                          vuokra-aika, kk      sopimusehtojen 1 §:n mukaisesti. 

                                         

Vuokra euroa/kk (sis. alv)   Vuokra euroa/kk (ilman alv)   

  

 Poikkeava 1. vuokra kk (sis. alv) Poikkeava 1. vuokra kk (ilman alv)          Erääntymisväli             
                                                   t                                         

 Vuokralleottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, että laite on kokonaisuudessaan toimitettu vuokralleottajalle, vuokralleottaja 
on tarkistanut laitteen ja hyväksyy laitteen toimituksen. 

 

 

 Vuokralleantaja vakuuttaa laitteen vuokralleottajan puolesta ja laskuttaa vakuutusmaksun vuokralleottajalta kuukausivuokran yhteydessä. 

 Laitevakuutuksen vakuutusmaksu ja vakuutuksen omavastuu      Vahinkovakuutusyhtiö 

    euroa/kk      euroa 

Vuokralleantaja ei vakuuta vuokrauksen kohdetta, mikäli se on ohjelmisto.  

Yllä mainittu vuokralleottaja ja Danske Finance Oy, jota jäljempänä kutsutaan vuokralleantajaksi, tekevät vuokrasopimuksen, 
 jonka ehdot ovat  tässä lomakkeessa ja VUOKRASOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LVL-2-B-5-13 –ehdoissa. 
Allekirjoittanut vuokralleottaja vakuuttaa saaneensa tämän sopimuksen yleiset sopimusehdot LVL-2-B-5-13, perehtyneensä tarkoin niihin 
sekä tässä lomakkeessa yksilöityihin tietoihin ja sopimusehtoihin sekä hyväksyy ne kaikin puolin. Vuokralleottaja vakuuttaa, että 
vuokralleottajan kannalta laitetta koskevan kauppahinnan maksamiselle myyjälle ei ole estettä. 

Paikkakunta ja päiväys  Paikkakunta ja päiväys 
Helsinki 

Vuokralleantajan allekirjoitus  Vuokralleottajan allekirjoitus (yrityksen nimi ja allekirjoitus) 
Danske Finance Oy 

Nimen selvennys  Nimen selvennys 

 Todistavat  Todistavat 

 Nimen selvennys  Nimen selvennys 

Danske Finance Oy, rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Kaupintie 3, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 2526683-3. 
Postiosoite PL 1274, 00075 DANSKE BANK. Puhelin 010 546 6600, faksi 010 546 2400. Verkkopalvelut www.danskebank.fi 

      Danske Finance Oy on osa Danske Bank konsernia. 
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Vuokrasopimus nro 
Sopimus on euromääräinen 

1 kk        3 kk         muu  

Vuokra on kiinteä (4.2 a §) 

Päivävuokra on edellä mainittu kuukausivuokra 
jaettuna 30:lla 

Avausmaksu 50 euroa (ilman alv) 
veloitetaan ensimmäisen vuokran 
yhteydessä 

Vuokra on vaihtuva (4.2 b §) 



1 § Vuokra-aika 
Kokonaisvuokra-aika alkaa laitteen toimituspäivästä. Laitteen vuokraus alkaa erityisten sopimusehtojen 4. kohtaan 
merkitystä vuokrauksen alkamispäivästä, joka on laitteen toimituspäivä tai sitä myöhäisempi päivämäärä.  Laite 
katsotaan toimitetuksi, kun se on toimitettu vuokralleottajalle ja vuokralleottaja on hyväksynyt toimituksen. 
Vuokralleottaja hyväksyy laitteen toimituksen allekirjoittamalla tämän vuokrasopimuksen. 
Erityisten sopimusehtojen 4. kohtaan merkitty varsinainen vuokra-aika alkaa vuokrauksen alkamispäivää 
seuraavan kalenterikuukauden  15. päivänä. Mikäli vuokrauksen alkamispäivä on myöhemmin kuin seitsemän (7) 
päivää ennen seuraavan kalenterikuukauden ensimmäistä päivää, siirtyy varsinaisen vuokra-ajan alkaminen sitä 
seuraavan kalenterikuukauden  viidenteentoista (15.) päivään. Varsinainen vuokra-aika päättyy sen viimeisen 
kuukauden 14. päivänä. Mikäli vuokrasopimuksen laskutus yhdistetään jo voimassa olevan vuokrasopimuksen 
laskutukseen, alkaa vuokrasopimuksen varsinainen vuokra-aika vuokrauksen alkamispäivää seuraavan 
kalenterikuukauden 15. päivän jälkeisenä, jo voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisena seuraavana 
eräpäivänä. 
Mahdollisen jatkovuokra-ajan ehdoista sovitaan erikseen varsinaisen vuokra-ajan päättyessä. 

2 § Vuokra ja muut palkkiot 
Laitteen vuokrauksen alkamispäivän ja varsinaisen vuokra-ajan alkamispäivän väliseltä ajalta vuokralleottaja on 
velvollinen maksamaan vuokralleantajalle päivävuokraa. Päivävuokran määrä kultakin päivältä on varsinaisen 
vuokra-ajan kuukausivuokra jaettuna 30:llä. Päivävuokra erääntyy maksettavaksi varsinaisen vuokra-ajan 
alkamispäivänä. Vuokralleantaja laskuttaa päivävuokran vuokralleottajalta ensimmäisen varsinaisen vuokra-ajan 
vuokran yhteydessä. 
Varsinaiselta vuokra-ajalta erääntymisväleittäin etukäteen maksettava kuukausivuokra on mainittu kohdassa 4. 
Varsinaiselta vuokra-ajalta erääntymisväleittäin etukäteen maksettava kuukausivuokra lasketaan käyttäen perusteena 
laitteen hankintahintaa, annuiteettiperiaatetta ja erityisten sopimusehtojen 4. kohdassa mainittua korkoa. Vuokran 
määrä tarkistetaan 4 §:ssä mainitulla tavalla. Ensimmäinen vuokra laskutetaan vuokralleottajalta vuokra-ajan 
alkamispäivänä ja se erääntyy laskusta ilmenevänä eräpäivänä. Seuraavat vuokrat erääntyvät eräväleittäin etukäteen 
varsinaisen vuokra-ajan alkamispäivän perusteella laskettuina eräpäivinä.  
Vuokran lisäksi vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta kulloinkin voimassa olevasta palkkiohinnastostaan 
ilmenevän piensopimuspalkkion, laskutuslisän sekä muut hinnastosta ilmenevät palkkiot. 
Sopimus on euromääräinen. 

3 § Viivästyskorko ja perintäkulut 
Vuokranmaksun tai muun tämän sopimuksen mukaisen suorituksen viivästyessä vuokralleantajalla on oikeus periä 
erääntyneelle määrälle 18 %:n vuotuisen viivästyskoron. Lisäksi vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 
vuokralleantajan perintäkulut. Perintäkulut määräytyvät vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston 
perusteella. 

4 § Vuokran tarkistaminen 
4.1 Päivävuokra 
Päivävuokra on kiinteä. 
4.2 Varsinaisen vuokra-ajan vuokra 
a) Vuokra on kiinteä. 
Vuokra on kiinteä koko vuokra-ajan. Vuokralleantajalla on kuitenkin oikeus tarkistaa vuokran määrää rahoituspäivänä 
vastaamaan Danske Bank Oyj:n SWAP-korkonoteerauksessa vuokrasopimuksen laatimispäivän ja rahoituspäivän 
välisenä aikana tapahtunutta arvon muutosta. 
b) Vuokra on vaihtuva. 
1)Vuokran määrä on sidottu 6 kuukauden euriborviitekorkoon silloin, kun kohdassa 4 mainittu vuokran 
erääntymisväli on 1, 3 tai 6 kuukautta. Erääntymisvälin ollessa 12 kuukautta vuokran määrä on sidottu 12 
kuukauden euriborkorkoon. Euriborkoron noteerauspäivä on päivä, jona sen arvo määrätään kulloinkin voimassa 
olevan kansainvälisen käytännön mukaisesti. Vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan käytännön 
mukaan euriborkorot noteerataan viikonpäivinä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta Euroopan 
keskuspankin kulloinkin erikseen päättämiä pankkipyhäpäiviä. Mikäli euriborkoron noteeraus muuttuu, muutetaan 
vuokran määrä vastaamaan vuokran laskennan perusteena olevan euriborkoron arvon muutosta. Vuokralleantajalla on 
oikeus tarkistaa vuokran määrää ensimmäisen kerran rahoituspäivänä käyttäen perusteena rahoituspäivän 
euriborkorkonoteerausta. Toisesta vuokraerästä alkaen vuokran määrää tarkistetaan korkokausittain siten, että vuokran 
suuruus määräytyy kunkin vuokraerän eräpäivää edeltävän kuukauden eräpäivää vastaavan päivän 
euribornoteerauksen perusteella. Jos eräpäivää edeltävässä kuukaudessa ei ole eräpäivää vastaavaa päivää, 
käytetään lähinnä edellisen päivän euribornoteerausta. Jos euriborkorkoa ei määrättynä päivänä noteerata, käytetään 
edellisen noteerauspäivän euriborkoron arvoa. 
2) Danske Bank Prime FI –korko on Danske Bank Oyj:n vahvistama korko, jonka Danske Bank Oyj julkistaa ja pitää 
nähtävillä toimipaikoissaan kulloinkin  voimassa olevien ohjeiden  mukaisesti. Danske Bank Prime FI -koron muuttuessa 
muutetaan vuokran määrä vastaamaan Danske Bank Prime FI -koron arvon muutosta.  
3) Vuokran muutoksesta ilmoittaminen 
Vuokranmuutoksesta ilmoitetaan vuokralleottajalle vuokralaskussa tai muuten kirjallisesti ja muutos tulee voimaan 
ilmoituksessa ilmenevästä erästä lukien. 
4) Viitekoron lakkaaminen tai keskeyttäminen 
Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, määräytyy vuokraan sovellettava viitekorko uudesta viitekorosta 
annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta 
säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, vuokralleantaja ja vuokralleottaja sopivat vuokraan sovellettavasta 
uudesta viitekorosta. Jos vuokralleantaja ja vuokralleottaja eivät pääse sopimukseen käytettävästä viitekorosta ennen 
koronmääräytymisjakson päättymistä, vuokraan sovellettavana viitekoron arvona käytetään edelleen ennen 
koronmääräytymisjakson päättymistä sovellettua viitekoron arvoa. Jos vuokralleantaja ja vuokralleottaja eivät pääse 
sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, 
vuokralleantaja määrittelee uuden viitekoron kuultuaan rahoitusyhtiöitä valvovia viranomaisia. 

5 § Verot ja maksut 
Mikäli vuokran perusteena on käytetty laitteen arvonlisäverotonta hankintahintaa, lisätään vuokraan kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero. Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa, mikäli arvonlisävero muuttuu. 
Vuokran perusteeseen eivät sisälly laitteen käytöstä tai vuokraustoiminnasta muutoin johtuvat verot ja 
julkisoikeudelliset maksut, tullimaksut eivätkä muutkaan vastaavat verot ja maksut, vaan vuokralleottaja on 
velvollinen suorittamaan ne erikseen. Vuokran perusteeseen eivät myöskään sisälly laitteen kuljetus- ja 
asennuskustannukset vakuutuksineen, ellei erikseen ole toisin sovittu. 

6 § Vuokrakohde 
Koska tämän vuokrasopimuksen tarkoituksena on hankkia vuokralleottajan käyttöön kohdassa 3 mainittu laite eikä 
vuokralleantajalla rahoittajana ole sellaista asiantuntemusta laitteen käyttötarkoitukseen ja teknisiin ominaisuuksiin 
liittyvistä seikoista kuin vuokralleottajalla on, osapuolet ovat sopineet seuraavasta menettelytavasta ja vastuun 
jakamisesta. 
Vuokralleottaja valitsee tarvitsemansa laitteen vuokrasopimuksen kohteeksi ja vakuuttaa, että hän on tutustunut 
laitteeseen ja myyjän siitä hänelle antamiin tietoihin ja että laite täyttää ne vaatimukset, joita vuokralleottajalla on laitteen 
käyttöiästä, ominaisuuksista ja kunnosta. Vuokralleantaja ei millään tavoin vastaa laitteen laadusta, kunnosta tai 
soveltuvuudesta tarkoitukseensa. Vuokralleottaja hyväksyy sen, että hän ei voi esittää vuokralleantajalle laitetta 
koskevia väitteitä laitteessa olevan virheen, puutteen tai muun ominaisuuden perusteella. 
Vuokralleottaja on tutustunut myyjän huolto-, takuu- ja toimitusehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. 
Vuokralleantaja ostaa vuokralleottajan valitseman laitteen myyjältä vuokrattavaksi vuokralleottajalle tämän sopimuksen 
mukaisin ehdoin leasingperiaatteella. 
Vuokralleantaja maksaa laitteen kauppahinnan myyjälle, kun laite on toimitettu vuokralleottajalle ja vuokralleottaja on 
hyväksynyt laitteen toimituksen, vuokrasopimus ja laitteen ostoon liittyvät vuokralleantajan edellyttämät dokumentit ovat 
asianmukaisessa kunnossa ja muut vuokrasopimuksessa tai vuokralleantajan luottopäätöksessä mainitut edellytykset 
on täytetty. 
Mikäli laitteessa ilmenee vuokrakauden aikana vikoja tai puutteita, vuokralleottajan on esitettävä näistä johtuvat 
vaatimuksensa myyjälle tai myyjän osoittamalle takuu- tai muun senkaltaisen sitoumuksen antajalle. Vaatimusten 
esittämisestä on välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle. Mikäli myyjä tai takuu- tai muun senkaltaisen sitoumuksen 
antaja kiistää vuokralleottajan vaatimuksen, on vuokralleottajalla oikeus ajaa vaatimuksiaan myyjää tai myyjän 
osoittamaa takuu- tai muun senkaltaisen sitoumuksen antajaa kohtaan omissa nimissään ja omalla kustannuksellaan. 
Vuokralleantaja ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin vuokralleottajan vaatimuksiin liittyen. 
Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan laitteen hyväksyttämisestä, rekisteröinnistä sekä hankkii tarvittavat 
luvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset. 

7 § Ohjelmiston käyttöoikeus 
Vuokralleottaja vakuuttaa, että vuokralleottajalla on kaikki ohjelmiston käyttämiseen tarvittavat käyttöoikeudet. 
Vuokralleottaja on tietoinen siitä, että vuokralleantajalla ei ole mitään käyttöoikeuden luovutukseen perustuvia tai liittyviä 
vastuita tai velvoitteita. Vuokralleottaja sitoutuu pitämään vuokralleantajan vapaana kaikista tällaisista vastuista ja 
velvoitteista. Vuokralleantajalle on luovutettu ohjelmiston käyttöoikeuden lisenssimaksun veloitusoikeus. 
Vuokralleottajan ohjelmistosta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti suorittamat vuokrat suoritetaan muutoin 
suoritettavan lisenssimaksun sijaan. 
Vuokrasopimuksen ehtojen lisäksi ohjelmiston käyttöoikeuteen sovelletaan lisenssinantajan vuokralleottajalle 
vahvistamia lisenssiehtoja. Huolimatta vuokrasopimuksen ehdoista lisenssinantajalla on oikeus käyttöoikeuden 
lisenssiehtojen mukaisesti muuttaa käyttöoikeuden ehtoja tai päättää käyttöoikeus. Huolimatta ohjelmiston 
käyttöoikeuden ehtojen muuttumisesta tai käyttöoikeuden päättymisestä vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan 
vuokralleantajalle vuokran ja muut vuokrasopimuksen mukaiset maksut. Käyttöoikeuden muuttumisesta tai 
päättymisestä huolimatta vuokrasopimus jatkuu entisin ehdoin voimassa eikä vuokralleottajalla ole oikeutta esittää 
vuokralleantajaan kohdistuvia vaatimuksia. 
Toimenpiteet vuokra-ajan päättyessä: 
a) laitteeseen liittyvät standardiohjelmistot 
Mikäli muuta ei ole sovittu, ohjelmiston käyttöoikeus päättyy, kun vuokrasopimuksen vuokra-aika päättyy ja 
vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan ohjelmiston vuokralleantajalle samanaikaisesti laitteen kanssa 
vuokrasopimuksen 16 §:n ehtojen mukaisesti. 
b) muut ohjelmistot 
Mikäli muuta ei ole sovittu, vuokralleantajan käyttöoikeuden veloitusoikeus päättyy, kun vuokralleottaja on maksanut 
vuokralleantajalle kaikki vuokrasopimuksen mukaiset maksut. Vuokralleantajan käyttöoikeuden veloitusoikeuden 
päättymisellä ei ole vaikutuksia lisenssinantajan ja vuokralleottajan välillä solmitun lisenssisopimuksen ehtoihin. Muilta 
osin vuokrasopimuksen ehdot koskevat soveltuvin osin ohjelmistoja. 

8 § Vuokralleottajan velvollisuus huolehtia laitteesta 
Vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään laitteen hyvässä kunnossa ja huolehtimaan sen 
vaatimista korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöistä sekä noudattamaan niistä annettuja määräyksiä. Vuokralleottaja on 
myös velvollinen kustantamaan kaikki tarvittavat varaosat lukuunottamatta takuuseen sisältyviä. 
Vuokralleottaja saa käyttää laitetta ainoastaan tässä sopimuksessa mainitussa paikassa sen normaaliin 
käyttötarkoitukseen soveltaen laitteelle ominaisia hyväksyttäviä käyttöaikoja. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman 
vuokralleantajan kirjallista suostumusta tehdä laitteeseen oleellisia muutoksia eikä kiinnittää siihen lisälaitteita. Mikäli 
vuokralleottaja tekee tai teettää laitteeseen muutoksia, vuokralleantaja ei vastaa niistä mahdollisesti aiheutuvista 
haitoista eikä vuokralleottaja vapaudu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan. 

9 § Laitteen vaihto 
Mikäli laite vuokralleottajan pyynnöstä ja myyjän sekä vuokralleantajan suostumuksella vaihdetaan kesken 
vuokrakauden, vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta vaihdosta aiheutuvat kulloinkin voimassa olevasta 
palkkiohinnastosta ilmenevän suuruiset käsittelykulut. 

10 § Vakuutus 
Vuokralleottajalla on vaaranvastuu laitteesta. Vuokralleantajan vakuuttaessa laitteen peritään vakuutusmaksut 
vuokralleottajalta vuokranmaksun yhteydessä. Erikseen kirjallisesti sovittaessa vuokralleottaja vakuuttaa 
kustannuksellaan laitteen täyteen jälleenhankinta-arvoonsa toimituspäivästä lukien koko vuokra-ajaksi vuokralleantajan 
hyväksymässä vakuutusyhtiössä edunsaajana  vuokralleantaja. Vuokralleottaja on velvollinen toimittamaan 
 

 
edunsaajalausekkeen vuokralleantajalle. Mikäli vuokralleottaja tällöin laiminlyö vakuutusvelvollisuutensa tai mikäli 
vuokralleantajalla ei ole tiedossa onko laite vakuutettu, on vuokralleantajalla oikeus ottaa vakuutus ja periä tästä 
aiheutuvat kustannukset vuokralleottajalta välittömästi erikseen. 
Vuokralleantajan erikseen kirjallisesti hyväksyessä vuokralleottajan (esim valtio-, kunta- tai julkinen sektori) 
vuokrasopimuksen kohteena oleva laite voidaan rahoittaa siten, että laiteta ei vakuuteta. Vuokralleottaja on tällöin 
velvollinen kustannuksellaan korjaamaan laitteen tai laitteen tuhoutuessa maksamaan vuokralleantajalle tässä 
kohdassa määritellyn kokonaissaatavan. 
Vahinkotapahtuman sattuessa vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle vahingosta tai menetyksestä 
ja lähetettävä vuokralleantajalle kopio vahinkoilmoituksesta. Laitteen vahingoittuminen tai tuhoutuminen ei vapauta 
vuokralleottajaa tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista. 
Mikäli laite vahingoittuu, ei vuokralleantaja ole velvollinen kunnostamaan, korjaamaan tai vaihtamaan sitä. Maksetut 
vakuutuskorvaukset on käytettävä laitteen korjaamiseen. Vuokralleantaja ei vastaa korjauksista vakuutuskorvauksen 
ylittävältä osalta. 
Jos vakuutusyhtiö kustantaa laitteen korjauksen tai luovuttaa vuokralleottajalle vuokralleantajan hyväksymän korvaavan 
laitteen vuokrakohteen sijaan, pysyy tämä sopimus muuttumattomana voimassa. 
Mikäli laite tuhoutuu käyttökelvottomaksi eikä sitä kunnosteta tai se muuten menetetään, on vuokralleottaja velvollinen 
suorittamaan vuokralleantajalle tuhoutumis- tai menettämishetkellä erääntyneinä olevien maksamattomien vuokrien 
lisäksi jäljellä olevan vuokrakauden erääntymättömien vuokrien sekä mahdollisen jäännösarvon yhteenlasketun 
nykyarvon. Mikäli vuokra on kiinteä, nykyarvot lasketaan korolla, jonka suuruus on neljä (4) prosenttiyksikköä alle 
sopimuksen sisäisen koron. Mikäli vuokra on vaihtuva, nykyarvot lasketaan korolla, jonka suuruus on neljä (4) 
prosenttiyksikköä alle sopimuksen viitekorkonoteerauksen sopimuksen päättymishetkellä. Mikäli laitteen käypä arvo 
ennen sen tuhoutumista tai menettämistä on edellä mainittua vuokralleantajan saatavaa suurempi, on vuokralleottaja 
velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle laitteen käypää arvoa vastaavan määrän. Edellä mainitulla tavalla lasketusta 
saatavasta tai vuokralleottajalta veloitettavasta käyvän arvon määrästä vähennetään vakuutusyhtiön vuokralleantajalle 
maksama vakuutuskorvaus. Vuokralleottaja vastaa vakuutuksen mahdollisesta omavastuuosuudesta. 
Siihen saakka kunnes yllä mainittu selvitys on tehty, on vuokralleottaja velvollinen maksamaan erääntyneet 
vuokrat. 

11 § Laitteen käytön estyminen 
Vuokralleantaja ei vastaa laitteen käytön estymisestä riippumatta siitä, aiheutuuko estyminen vuokralleottajasta vai 
kolmannesta osapuolesta, laitteen kulumisesta tai vastaavasta syystä. Käytön estyminen ei myöskään aiheuta 
vuokralleottajan maksuvelvollisuuden tai muun tämän sopimuksen mukaisen velvollisuuden vähenemistä tai 
velvollisuuksista vapautumista. 

12 § Omistusoikeus 
Laite on vuokralleantajan omaisuutta eikä vuokralleottaja saa siihen omistusoikeutta tämän sopimuksen nojalla. 
Vuokralleottajan on sopivalla tavalla ja selkeästi merkittävä laitteeseen, että se on vuokralleantajan omaisuutta. 
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta myydä, siirtää, edelleenvuokrata, pantata eikä luovuttaa omistus- eikä 
käyttöoikeutta eikä tehdä laitetta koskevaa muuta sopimusta kuin mitä tämä sopimus edellyttää. 
Laite on sijoitettava siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteensa. Sitä ei saa ts. sijoittaa tai asentaa siten, että 
se muuttuu kiinteistön tai aluksen osaksi tai tarpeistoksi. 
Vuokralleantajalla on koska tahansa vuokrakauden aikana oikeus tarkastaa laite. 
Vuokralleottaja on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin vuokralleantajan omistusoikeuden turvaamiseksi. 
Mikäli vuokralleottajaan kohdistetaan ulosmittaus- tai väliaikaisia turvaamistoimenpiteitä, vuokralleottaja on velvollinen 
välittömästi ilmoittamaan vuokralleantajalle tästä sekä esittämällä vuokrasopimuksen asianomaiselle ulosottomiehelle 
ilmoittamaan vuokralleantajan omistusoikeudesta. 
Mikäli vuokralleantajalle aiheutuu kustannuksia oikeutensa säilyttämisestä, vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan ne. 

13 § Laitteen aiheuttamat vahingot 
Vuokralleottaja vastaa kaikista laitteen aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, myös suhteessa kolmanteen, 
riippumatta siitä, ovatko vahingot aiheutuneet henkilöille, eläimille, luonnolle tai omaisuudelle. Vuokralleottaja 
vastaa myös siitä, ettei vuokralleantajalle aiheudu vahinkoa tällaisen vahingon johdosta esitetyistä vaatimuksista. 

14 § Vuokrasopimuksen purkaminen 
Vuokralleantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa laite haltuunsa, mikäli 
a) vuokralleottaja on jättänyt maksamatta erääntyneen vuokran tai muun vuokrasopimuksen mukaisen suorituksen ja 
 viivästys on kestänyt vähintään 30 päivää ja on edelleen suorittamatta, 
b) vuokralleottaja ei hoida laitetta tämän sopimuksen mukaisesti, 
c) vuokralleottaja kieltää vuokralleantajaa tai hänen edustajaansa tarkastamasta laitetta, 
d) vuokralleottaja lakkauttaa maksunsa, hakee akordia, joutuu selvitystilaan tai konkurssiin, käyttää laitetta laittomaan 
 tarkoitukseen tai muulla tavalla rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja taikka milloin vuokralleottajan 
 vuokrasopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan katsoa olennaisesti vaarantuneen. 
Tällöin vuokralleantajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki muut vuokralleottajan kanssa mahdollisesti solmitut 
vuokrasopimukset heti päättymään. Sopimus katsotaan purkautuneeksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun 
vuokralleantaja antoi purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi vuokralleottajan vuokralleantajalle viimeksi kirjallisesti 
ilmoittamaan osoitteeseen. 

15 § Vahingonkorvaus 
Mikäli vuokrasopimus purkautuu edellä 14 §:ssä mainittujen syiden johdosta, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan 
vuokralleantajalle 
a) erääntyneet maksamattomat vuokrat viivästyskorkoineen; sen lisäksi vuokralleantajalla on oikeus periä 
b) vahingonkorvauksena 
– laitteen takaisinottamisesta, myymisestä tai uudelleen vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut 
 sopimuksen purkautumisesta aiheutuneet kustannukset, 
– laitteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut velvoitteet, joista vuokralleantaja laitteen omistajana tai 
 muuten vuokrasopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan sekä 
– purkuhetkellä erääntymättömien vuokrien ja laitteen jäännösarvon nykyarvojen yhteenlaskettu määrä. Mikäli vuokra 
 on kiinteä, nykyarvot lasketaan korolla, jonka suuruus on neljä (4) prosenttiyksikköä alle sopimuksen sisäisen koron. 
Mikäli vuokra on vaihtuva, nykyarvot lasketaan korolla, jonka suuruus on neljä (4) prosenttiyksikköä alle sopimuksen 
viitekorkonoteerauksen sopimuksen päättymishetkellä. 
Edellä kohdassa a) ja b) mainitut saatavat laskutetaan vuokralleottajalta erikseen ja ne erääntyvät maksettaviksi kahden 
viikon kuluttua laskun päiväyksestä, ellei laskussa ole muuta mainittu. 
Yllä mainitusta saatavasta vähennetään myyntihinta, jonka vuokralleantaja mahdollisesti saa laitteesta myydessään sen 
tai vuokrien nykyarvo, jonka vuokralleantaja saa vuokrattuaan laitteen uudelleen. Nykyarvot lasketaan edellä mainitulla 
tavalla.  
Mikäli laite on myyty ennen kuin vahingonkorvaus on laskutettu, tehdään vähennys vahingonkorvauslaskuun. Muussa 
tapauksessa hyvitetään mahdollinen myyntihinta vuokralleottajalle joko erikseen tai vahingonkorvauslaskun 
oikeudellisen perinnän yhteydessä. 

16 § Sopimuksen päättyminen 
Sopimuksen päätyttyä vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan laitteen vuokralleantajan tai 
vuokralleantajan valtuuttaman osoittamaan paikkaan Suomessa. Lisäksi vuokralleottajan tulee palauttaa 
vuokralleantajalle laitteen yhteydessä vuokralleottajalle mahdollisesti toimitetut tietovälineet, lisenssit ja ohjekirjat. 
Vuokralleottaja on velvollinen laitetta palauttaessaan luovuttamaan sen käyttöajan huomioon ottaen normaalissa 
kunnossa. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle ongelmajätemaksun tai muut vastaavat laitteen 
hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. 
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö palautusvelvollisuuden tai laite ei palautettaessa ole sen käyttöajan huomioon 
ottaen normaalissa kunnossa, vuokralleantaja on oikeutettu itse noutamaan laitteen ja/tai saattamaan sen edellä 
mainittuun kuntoon vuokralleottajan kustannuksella. Mikäli vuokralleottaja ei ole palauttanut laitetta 
vuokralleantajalle vuokra-ajan päättymispäivänä, on vuokralleantajalla oikeus periä vuokralleottajalta vuokra-ajan 
päättymispäivän ja laitteen palautuspäivän väliseltä ajalta yleisten sopimusehtojen 2 §:ssä mainittua päivävuokraa. 

17 § Vuokrasopimuksen siirto 
Vuokralleantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus sekä kaikki tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja 
velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Vuokralleottaja on velvollinen tällaisesta siirrosta tiedon saatuaan 
suorittamaan kaikki tähän sopimukseen perustuvat maksut siirron saajalle. 
Mikäli vuokralleottaja haluaa luopua tästä sopimuksesta, hänellä on siihen oikeus, mikäli hän hankkii jäljellä olevaksi 
vuokrakaudeksi uudeksi vuokralleottajaksi osapuolen, jonka vuokralleantaja voi hyväksyä. 

18 § Tietojen vaihto-oikeus 
Vuokralleantajalla on oikeus luovuttaa vuokralleottajaa, tätä vuokrasopimusta ja vuokralleottajan taloudellista asemaa 
koskevia tietoja emo-, tytär- ja osakkuusyhtiöilleen sekä näiden emo-, tytär- ja osakkuusyhteisöille ja hankkia näiltä 
vastaavia tietoja, jolloin näillä on oikeus ilmoittaa salassapitovelvollisuudenkin alaisia tietoja. Vuokralleantajalla on lisäksi 
oikeus antaa sopimuksesta tietoja etusivulla mainitulle myyjälle ja tämän sijaan tulleelle. 

19 § Vuokralleantajasta riippumattomien syiden vaikutus vuokrasopimuksen kustannuksiin 
Jos lainsäädännön tai viranomaispäätösten vuoksi tai muista vastaavista vuokralleantajasta riippumattomista 
syistä vuokralleantajan vuokrasopimukseen liittyvät kustannukset kasvavat tai vuokrasopimuksesta saatavat tuotot 
vähentyvät, vuokralleottajan on korvattava vuokralleantajalle siitä aiheutuneet  kustannukset tai vähentyneet tulot. 
 
Kuhunkin vuokrasopimukseen liittyvä suhteellinen osuus kustannusten kasvamisesta tai tulojen vähenemisestä 
lisätään vuokran määrään tai peritään erillisenä maksuna. Vuokralleantaja ilmoittaa vuokran määrän lisäyksestä tai 
erikseen perittävästä  maksusta kirjallisesti. 
 
20 § Vuokralleottajan tilinpäätöstiedot 
Vuokralleottaja on velvollinen toimittamaan vuokralleantajalle vuosittain tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen sisältävät tilinpäätöstietonsa liitetietoineen viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun 
tilinpäätös on kirjanpitoa koskevien säännösten mukaisesti laadittava. 

21 § Sopimuksen muuttaminen 
Kaikki tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. 

22 § Vakuus 
Mikäli tämän vuokrasopimuksen täyttämisen vakuudeksi on annettu erillisestä panttaus- tai takaussitoumuksesta 
ilmenevä vakuus, vuokralleantajalla on oikeus realisoida vakuus laissa määrättyjä muotomääräyksiä noudattamatta heti 
kun vuokralleottaja on jättänyt sopimuksen mukaiset velvoitteet täyttämättä. 
Pantinomistaja ja pantti vastaavat ensisijaisesti kaikista pantin säilyttämiseen ja hoitoon liittyvistä kustannuksista. Jos 
pantinomistaja laiminlyö pantin säilyttämiseen ja hoitoon liittyvien kustannusten maksamisen, vuokralleantajalla on 
oikeus periä kustannukset vuokralleottajalta. Vuokralleantajalla on oikeus ilmoittaa takaajalle, ulkopuoliselle 
pantinantajalle tai muulle vakuudenantajalle vuokralleottajan maksukyvystä. 

23 § Oikeuspaikka 
Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vuokralleantajalla on 
oikeus saattaa erimielisyydet ratkaistavaksi myös vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. 

24 § Sopimuksen voimaantulo 
Tämä vuokrasopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
Vuokrasopimus ei sido vuokralleantajaa ennen kuin vuokralleottaja on saanut oman kappaleensa siitä vuokralleantajan 
allekirjoittamana. Sopimus sitoo vuokralleottajaa, kun hän on allekirjoittanut sen. Vuokralleantajan on ilman aiheetonta 
viivytystä palautettava vuokrasopimus allekirjoitettuna vuokralleottajalle. 
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