
Hamarin Jettivuokraus Oy  2022 

 

 

YLEISET KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET 

 

• Varmista aina ennen vesillelaskua, että peräpeilin tyhjennysventtiilit (GTR 2 kpl, Spark 1 kpl) ovat suljettuina. 

• Laitteiden käyttö alkoholin ja muiden päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kiellettyä. 

• Kuljettajan tulee aina kytkeä hätäkatkaisija kelluntaliiviin tai rannelenkkiin. 

• Vuokraaja on velvollinen palauttamaan laitteen tankattuna (VAIN 98 E5 polttoainetta).  

Mikäli laite palautetaan vajaalla tankilla, veloitamme tankkauksesta 4 € / litra. 

Lähin tankkauspiste: Seo Hamari n. 500 m. 

• Vuokraajan tulee noudattaa yleisiä vesiliikennesääntöjä- ja asetuksia kuten nopeusrajoituksia.  

• Vuokraaja on henkilökohtaisesti vastuussa mahdollisista ylinopeussakoista ja muista väärinkäytöksistä johtuvista 

virhemaksuista. 

• Jettiä ei koskaan saa käyttää alle 1 m syvyisessä vedessä, eikä myöskään roskaisessa vedessä. Kaisloja, lumpeita tms. 

vesikasvillisuutta ei saa päästä jetin vedenottoaukkoon. 

Huomioi vuokraajan korvausvastuu väärinkäytöksissä. 

• Laitteen tyyppikilvessä mainittua henkilömäärää ei saa ylittää. 

• Rantautuminen kivikkoisille rannoille on ehdottomasti kiellettyä. Rantautuminen on luvallista ainoastaan laitureihin,  

sekä erityistä varovaisuutta noudattaen hienohiekkaisille rannoille moottori sammutettuna. Jettiä ei saa ajaa hiekalle. 

Laiturikiinnityksessä tulee käyttää aina lepuuttajia. 

• Jetin kuljettamisen ikäraja on 15 vuotta. Tämän nuoremmat eivät ole oikeutettuja laitteiden käyttöön. Laitteen 

vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen ja vahvistaa henkilöllisyytensä virallisella Suomalaisella henkilöllisyystodistuksella. 

• Laitteet on varustettu asiakas- ja laiteturvallisuuden parantamiseksi sisäisillä, reaaliaikaisen seurannan mahdollistavilla 

GPS-paikantimilla. 

• Mahdollisia vetorenkaita, wakeboardia tms. käytettäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Emme suosittele 

vesiurheiluvälineitä kokemattoman kuljettajan vedettäväksi. 

• Liikuttaessa vesialueilla, jossa on muuta liikennettä, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioida muut vesillä 

liikkujat.  

• Peräaalloista hyppimistä tulee välttää erityisesti ahdetuilla jeteillä. Hypyt aiheuttavat ahtimelle poikkeuksellisen kovaa 

mekaanista rasitusta. 

• Huomioithan, että olet vuokraajana velvollinen korvaamaan huolimattomuudesta, laiminlyönneistä tai väärinkäytöksestä 

johtuvan laiterikon sattuessa laitteen seisonta-ajalta aiheutuvat tulomenetykset. Kts. sopimusehdot. 

• Emme turvallisuussyistä suosittele tehokkaita jettejä ensikertalaisille. 

 

Vuokralaitteen vakuutuksen omavastuu vuokraajalle on aina 2000 € 

 

Korvaushinnat vahinkotapauksissa: 

• pohja/runkovauriot    tapauskohtaisesti* 

• verhoilun vauriot (rikkoutunut istuin tms.)  tapauskohtaisesti* 

• kadonnut avain     130 € 

• kadonneet / rikkoutuneet kelluntaliivit  130 € 

• huolimattomuudesta johtuvat moottori/vetolaitevauriot tapauskohtaisesti* 

• huolimattomuudesta johtuvat seisontapäivät   max. 14 vrk 

 

*Valtuutetun merkkikorjaamon kustannusarvio 


