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Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan Travelux Oy:tä sekä asiakkaalla vuokranottajaa.

1. Vesijetin vastaanottaminen
a. Vesijetti luovutetaan asiakkaalle polttoainesäiliö täytettynä sekä pakollisine
varusteineen.
b. Asiakkaan kanssa käydään läpi vesijetin peruskäyttökoulutus sekä hyödyllisiä
merilläliikkumissääntöjä
c. Asiakkaan vastaanottaessa vesijettiä, jetti tarkistetaan mahdollisten vaurioiden
havaitsemiseksi ja hyväksytään sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Tämä
tehdään sekä asiakkaan että vuokraamon edustajan toimesta riitatilanteiden
välttämiseksi.
d. Mikäli merkittäviä vaurioita havaitaan, nämä listataan jetin luovutuksen yhteydessä ja
hyväksytetään allekirjoituksella.
e. Vesijetistä on vastuussa täysi-ikäinen (18 vuotta) täyttänyt henkilö. Asiakkaan on
tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella
henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista.
f. Vesijettiä ei saa kuljettaa alle 15-vuotias henkilö.
g. Alle 18-vuotiaan kuljettajan ajaessa vastuu sekä esine- että henkilövahingoista on
vuokrasopimuksen tehneellä täysi-ikäisellä henkilöllä.
h. Asiakas on vastuussa siitä, että hallitsee riittävät tiedot sekä taidot vesillä liikkumiseen
ja osaa käsitellä vesijettiä valitsemallaan vesialueella.

2. Vuokrauksen aikana
a. Asiakas sitoutuu huolehtimaan vesijetistä tarkasti ja minimoimaan riskitekijät. Vesijetin
kuljettaja noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vuokrauksen aikana sekä
ottaa huomioon muut vesillä liikkujat. Vesijetin kuljettaja sitoutuu noudattamaan
voimassa olevia lakeja sekä asetuksia.
b. Asiakas on vastuussa kaikista aiheuttamistaan henkilövahingoista sekä saamistaan
sakoista.
c. Asiakkaan on heti ilmoitettava vuokraamolle, mikäli vesijettiin tulee jonkinlainen
vahinko, vika, toimintavirhe (esimerkiksi varoitusvalon syttyminen) tai joku varastaa
vesijetin.
d. Varkauden tapahtuessa, vesijetin kuljettajan on aina tehtävä rikosilmoitus poliisille.
e. Asiakasta koskee Suomen lain asettamat alkoholin ja huumausaineiden käytön
rajoitukset, kuten muitakin vesillä liikkujia.
f. Vesijetin jäädessä ilman valvontaa, on se aina lukittava.
g. Vesijetin kaatuessa, on jetti käännettävä mahdollisimman pian takaisin oikein päin
veden aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Mikäli vesijetin moottoriin on mennyt
vettä, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokraamolle.
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h. Vesijettiä tankatessa, on aina tankattava bensiiniä. Vesijetti luovutetaan asiakkaalle
tankki täytettynä. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava kuitilla, mitä polttoainetta
jettiin on tankattu.
i. Mikäli tankattu polttoaine on väärää, asiakas vastaa väärän polttoaineen aiheuttamista
vahingoista.
j. Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu vesijetin palauttamisesta tankki täytettynä ja näin ei
kuitenkaan tapahdu, on vuokraamolla oikeus veloittaa asiakkaalta
sopimusrikkomuksesta 70 eur (alv 0%).
k. Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että
vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Myös mikäli vuokraamon arvion mukaan
asiakas ei kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti, sopimus voidaan purkaa
vuokra-ajan kuluessa. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja
ei korvata vuokraamon toimesta.
l. Vesijettiä ei saa kuljettaa alueella, jossa veden syvyys on alle yksi (1) metri.
m. Mahdolliset väärinkäytöksestä johtuvat kulut veloitetaan asiakkaalta aina
kokonaisuudessaan.

3. Vakuutukset ja omavastuu
Vesijeteissä on voimassa oleva vuokrajeteille tarkoitettu vakuutus. Vakuutus kattaa
törmäyksen, uppoamisen, palovahingon, varkaus- ja ilkivaltavahingot. Vakuutus ei kata
asiakkaalle aiheutuneita henkilövahinkoja tai rikkoontunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
Asiakas on itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan henkilövahingoista. Jos vesijetille tai
vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä
tuottamuksesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena, käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että asiakas on muutoin
olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, asiakas on velvollinen korvaamaan
vuokraamolle aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan.
Mikäli vesijetille tapahtuu vahinko, voi vuokraamo periä asiakkaalta omavastuun suuruisen
summan, joka on 1200 euroa. Asiakkaalle mukaan vuokratut tai annetut lisätuotteet, kuten
kelluntaliivit, märkäpuku, vesisukset tai muut varusteet korvataan uushankintahinnan
mukaisesti näiden rikkoontuessa tai hävitessä. Asiakas on velvollinen korvaamaan
vesijeteille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä korvaamaan vuokraamolle näistä
johtuneet muut kustannukset.
Mahdollisen kolarin sattuessa, asiakas on velvollinen kutsumaan paikalle poliisin. Poliisi
suorittaa tapahtumapaikalla tutkimuksen. Asiakas on velvollinen ottamaan ylös
tapahtuman silminnäkijöiden yhteystiedot sekä yksityiskohtaisesti kirjaamaan ylös mitä
vahinkotilanteessa on tapahtunut.
Vuokraamo on oikeutettu perimään vuokrauksesta 1200 euron suuruisen pantin. Pantti
palautetaan asiakkaalle välittömästi vesijetin palautuksen ja tarkistuksen jälkeen, mikäli
vesijetti on vuokrauksen alkamista vastanneessa kunnossa. Pantti peritään joko käteisellä
tai pankki-/luottokortilla.
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Vesijetille sattuneen vahingon seurauksena vuokra-aika katkeaa välittömästi ja asiakkaalle
ei palauteta jäljelle jääneen vuokra-ajan mukaista korvausta tai muita korvauksia.
Omavastuu voidaan veloittaa asiakkaalta välittömästi vahinkotapauksen jälkeen tai
vahinkotapauksen käsittelyn jälkeen.

4. Vuokraamon vastuu ja velvollisuus
Vuokraamon on luovutettava vesijetti asiakkaalle hyväkuntoisena sekä lain mukaisesti
varusteltuna. Vuokraamo on velvollinen antamaan asiakkaalle opastuksen vesijetin
turvalliseen käyttöön. Mikäli asiakas ei saa vesijettiä käyttöönsä sovitun mukaisesti, asiakas
voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhettä
korjata kohtuullisessa ajassa.
Mikäli vesijetissä ilmenee vuokrauksen aikana jonkinlainen tekninen vika tai muu ajoa
haittaava virhe joka ei johdu asiakkaan huolimattomuudesta, voi asiakas vaatia virheen
korjaamista. Mikäli virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa eikä korvaavaa vesijettiä
saada järjestettyä, asiakas voi vaatia sopimuksen purkua.

5. Vuokran maksaminen
Vuokraamolla on ennen vuokrauksen alkua oikeus purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole
käytettävissä vuokraamosta riippumattomista ylivoimaisista esteistä ”force majeure”
johtuen. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra
kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyviä muita kuluja vuokraamo ei
korvaa.
Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun henkilön/henkilöiden oikeuden
käyttää vesijettiä.
Varauksen tehtyään asiakas saa vuokraamolta varausvahvistuksen. Varauksen
peruuttaminen on tehtävä viimeistään kolmea (3) arkipäivää ennen vuokrauksen alkamista.
Mikäli asiakkaalla on lääkärintodistuksen mukainen syy perua vuokraus vähemmän kuin
kolme päivää vuokrausta ennen, voi peruutuksen tehdä veloituksetta.
Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista ellei toisin sovita.
Mikäli asiakas on varannut jetin ajoon ja jättää ajon käyttämättä ja saapumatta paikalle
ilman hyväksyttävää syytä tai ajoissa tehtyä peruutusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa
asiakkaalta puolet varatun ajon mukaisesta hinnasta listahintojen pohjalta laskettuna.
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6. Vesijetin palauttaminen
Vesijetti palautetaan ennalta sovitulle paikalle sovitun vuokra-ajan puitteissa, vuokraamon
kanssa sovitun mukaisesti. Polttoainesäiliö on oltava täytettynä, mikäli näin on sovittu
ennen ajoon lähtemistä. Mikäli asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan
päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
Jos asiakas laiminlyö tässä sopimuksessa ilmoitettuja velvoitteita, on vuokraamolla oikeus
periä kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut tämän sopimuksen mukaisesti.
Vesijetin tulee olla yhtä hyvässä kunnossa vuokra-ajan jälkeen kuin mitä se oli ennen
vuokrauksen alkamista.
Asiakkaalla on velvollisuus palauttaa vesijetit sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli
vesijetit palautetaan myöhässä sovittuun ajankohtaan nähden, veloitetaan ylimenevältä
ajalta myöhästymiskorvaus, joka on seuraavan portaikon mukainen:
1-20 min
21-40 min
41-60 min
61-90 min
91- min

50 eur
110 eur
180 eur
250 eur
340 eur

Mikäli vuokra-ajan päättymisen jälkeen vesijetti ei ole palautunut eikä mahdollisesta
myöhästymisestä ole ilmoitettu, vuokraamo ilmoittaa asiasta poliisille joka aloittaa jettien
etsimisen virkateitse.

7. Sopimusta koskevat riidat
Ensisijaisesti riita- ja erimielisyystilanteet ratkaistaan osapuolten välisellä neuvottelulla.
Neuvotteluissa sovelletaan tätä sopimusta. Mikäli tätä kautta ei päästä
yhteisymmärrykseen, voidaan asia saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos
erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon
kotipaikkakunnan alioikeudessa tai käräjäoikeudessa.
Asiakas on tutustunut näihin vuokraehtoihin sekä allekirjoittamalla asiakas vastaa yllä
mainituista asioista. Vuokraaja voi tutustua vuokraehtoihin vuokraamon edustajan kanssa
myös vuokraushetkellä.

