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VALO Tesla
Vuokrasopimus

VALO Hotel/Work
Mannerheimintie 109
00280 Helsinki
reception.helsinki@valohotel.fi
+358 10 340 4001

VALO Hotel & Work • Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki • www.valohotel.fi
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1. KASKOVAKUUTUS (CDW) - ALV KUULUU HINTAAN
Kaskovakuutus kattaa asiakkaan omavastuun ylittävän osuuden vahinkotapauksissa. Kaskovakuutus ei
kata vaurioita auton sisätiloissa, auton alustassa, renkaissa, tai vanteissa. Rikkinäinen tai hukkunut
avain, väärän polttoaineen tankkaaminen, hinaus tai tarkoituksenmukainen vahingoittaminen ei
myöskään kuulu vakuutuksen korvatavuuteen. Omavastuu on 2000 €.
2. RENGAS- JA TUULILASIVAHINGOT - ALV KUULUU HINTAAN
Mikäli vuokra-auton tuulilasi vaurioituu, veloitamme asiakkaalta uuden tuulilasin hinnan max. 1400 €.
Mikäli vuokra-auton rengas vaurioituu, veloitamme asiakkaalta uuden renkaan hinnan max.1400 €.
3. AUTON KUNTO
Vuokra-auto tulee palauttaa Valon parkkihalliin samassa kunnossa jossa se oli nouto/toimitushetkellä.
Asiakas on vastuussa auton huolellisesta tarkastamisesta auton noutohetkellä. Vuokrauksen aikana
asiakas on vastuussa auton tieliikennekelpoisuudesta ja vastaa auton käytöstä kuin omastaan. Asiakas
myös pyrkii välttämään turhia vaurioita/kuluja vuokrauksen aikana. Vuokraaja palauttaa auton siistissä
kunnossa. Mikäli auto palautetaan poikkeuksellisen likaisena, tai auton sisustassa/verhoilussa on likaa,
perimme ylimääräisen maksun auton siivoamisesta. Tämä maksu määräytyy auton palautushetkisen
kunnon mukaan. Mikäli auto palautetaan aukioloaikojen ulkopuolella, vuokraaja on vastuussa auton
vaurioista tarkastushetkeen saakka.
4. AUTON TARKISTUS
Asiakkaan vastuulla on varmistaa että auton vauriotarkastus on tehty ennen auton käyttöönottoa, sekä
sen jälkeen. Asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki autossa noutohetkellä olevat vaurion on merkitty
auton vaurioseurantadokumenttiin. Tupakointi ei ole sallittu. Mikäli olet tupakoinut, tai sallinut
matkustajan tupakoida autossa, sinulta peritään siivouskulu. Tähän kuuluu, tupakointi tai tuhka
autossa, siivouskulu edellä mainituissa tapauksissa on vähintään 200 €. Luvaton vuokrauksen jatko
johtaa ylimääräisen vuorokausivuokran perimiseen, sekä sakkomaksuun. Asiakas tullaan myös
lisäämään mustalle listalle, mikä estää auton vuokraamisen tulevaisuudessa. Valo veloittaa maksun,
mikäli avaimet ovat hukkuneet tai vahingoittuneet. Huomioithan että jos auto varastetaan ja kuljettaja
ei palauta avaimia Valoon, vuokraajaa pidetään vastuussa. Hukatut avaimet käsitellään
huolimattomuutena ja vakuutuksen omavastuuta ei huomioida, eikä mahdolliset lisävakuutukset kata
aiheutunutta kulua. Kuljettaja on vastuussa kaikista kuluista avaimien takasin saamiseksi, uuden
avaimen hankinnasta, korjaamisesta tai auton seisontapäivistä uuden avaimen saamiseen saakka. Myös
muita kuluja saattaa ilmetä joita ei ole tässä listauksessa.
5. SAKOT JA KÄSITTELYKULUT
Vuokraajan vastuulla on maksaa kaikki vuokrauksen aikana tulleet pysäköintivirhemaksut,
tietullimaksut, liikennerikkomukset, sekä sakot. Mikäli Poliisi, viranomainen tai asiakas tarvitsee Valon
apua edellä mainittujen hoitamiseen, perimme palvelumaksun. Palvelumaksu on 50 €/tapaus ja tämä
peritään asiakkaalta.
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PALVELUHINNASTO
3h

30€

Kaikki kellonajat

PÄIVÄ

50€

(09.00 – 17.00) (18.00 – 08.00) tai sopimuksen mukaan

VKL

100€

(PE 16.00 – MA 08.00)

VUOKRAAJAN TIEDOT (ASIAKAS TÄYTTÄÄ)
Nimi:
Osoite:
Puh.num:

VUOKRAUSTIEDOT (HOTELLI TÄYTTÄÄ)
Vuokra-aika:
Summa:
Auton haun pvm ja kellonaika:
Auton palautuksen pvm ja kellonaika:

Paikkakunta & Pvm:

Paikkakunta & Pvm:

Asiakas

VALO Hotel & Work

______________________________

____________________________

Nimi:

Nimi:

