VUOKRAAMISSÄÄNNÖT

16.12.2015

Liikennemerkkien ja muiden liikennejärjestelytuotteiden vuokraamissäännöt

-

Liikennemerkkien/tuotteiden vuokrauksiin on oikeutettu yksityiset yritykset/henkilöt, yhdistykset,
liikelaitokset ja sisäiset osastot, jotka aikovat käyttää liikennemerkkejä/tuotteita Pietarsaaren
kaupungin rajojen sisällä.

-

Vuokraajalla ei ole oikeuksia luovuttaa merkkejä/tuotteita kolmannelle osapuolelle.

-

Jos sisäisesti tai liikelaitoksille vuokratut merkit/tuotteet siirretään suoraan työhankkeesta toiseen, on
tästä ilmoitettava välittömästi varikonhenkilöstölle, jotta kehittyvät kustannukset voidaan kohdistaa
oikeaan hankkeeseen.

-

Liikennemerkkien ja muiden liikennejärjestelytuotteiden vuokraushinnat liitetyn hinnaston mukaan.

-

Asiakkaan liikennemerkkitilaus on jätettävä varikolle viimeistään 14 päivää ennen kuin
merkit/tuotteet haetaan/toimitetaan. Perusmaksua korotetaan 2 €:lla + alv jokaista merkkiä/tuotetta
kohden, jos hakemusta ei ole jätetty ajoissa.

-

Hakemuksen jättämisen ehdoton vähimmäisaika on 7 työpäivää ennen noutoa. Tässä tapauksessa
ei voida taataa, että kaikki tarvittavat merkit/tuotteet ovat käytettävissä.

-

Merkkejä/tuotteita vuokraavan on varmistettava, että varikonhenkilökunta on tietoinen siitä mitkä
merkit/tuotteet haetaan tai palautetaan ja milloin. Muussa tapauksessa vaarana on virheellinen
vuokralasku.

-

100 €:n + alv maksua peritään jokaisesta palauttamattomasta täydellisestä liikennemerkistä.
Täydellisellä liikennemerkillä tarkoitetaan liikennemerkkiä, jossa on putki ja jalka.
Varoitusvilkkuvaloista ja sulkupukeista vastaava summa on 60 € + alv ja lippusiimoista 30 € + alv.
Merkki/tuote, joka ei palauteta 6 kuukauden kuluessa vuokrauspäivästä, pidetään kadonneena, jollei
toisin ole sovittu.

-

Palautettujen lippusiimojen on oltava kokoonkäärityt ja sidotut. Sotkuisista lippusiimoista peritään
vuokran lisäksi 10 € +alv jokaisesta lippusiimasta.

-

Vaurioista palautetuissa merkeissä/tuotteissa, jotka eivät ole pidettävä tavanomaisina kulumisina,
peritään 25 €:n vahinkomaksu joka merkistä/tuotteesta. Jos merkki/tuote on niin pahoin vaurioitunut,
ettei sitä pystytä korjaamaan ja kierrättämään, siitä peritään samanarvoinen summa kuin jos
merkkiä/tuotetta ei olisi palautettu lainkaan.

-

Asiakas järjestää ja vastaa itse mahdollisesta vakuutuksesta, joka kattaa merkkeihin/tuotteisiin
kohdistuvat vahingonteot/varkaudet.

-

Asiakas saa kernaasti hakea/palauttaa merkin/tuotteen itse, mutta varikko voi mahdollisuuksien
mukaan toimittaa ja hakea merkit/tuotteet tiettyyn paikkaan/tietystä paikasta 40 €:n kiinteällä
summalla + alv joka kerrasta. Pelkästään yhdestä tien suunnasta (toimitus tai nouto) peritään 25 €:n
kiinteä summa + alv.

-

Yhteystiedot: Tekninen palvelukeskus/Kunnallistekniikka/Varikko, Stefan Kulla, 06-786 3337
/ 044-785 1337 tai Nicklas Gustafsson, 06-786 3227 / 044-785 1227.
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