
 
 
 
SOPIMUSEHDOT      HAMARIN JETTIVUOKRAUS OY  
 

Vuokraaja, eli aluksen kapteeni on yksin vastuussa vuokraamastaan tuotteesta käytön aikana, riippumatta siitä kuka laitetta kuljettaa, mukaan lukien käytön aikana 
sattuneet henkilö- ja omaisuusvahingot kokonaisuudessaan. Hamarin Jettivuokraus Oy ei ole missään korvausvastuussa asiakkaan aiheuttamista henkilö- tai 
omaisuusvahingoista.  
 

OMAVASTUU HAMARIN JETTIVUOKRAUS OY:N KALUSTOSSA 
Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on aiheutettujen vahinkojen mukainen, kuitenkin enintään 2000 €. Pois lukien ohjeiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuneet vahingot kuten kiville ajo ja yhteentörmäystilanteet, jolloin vahingot korvataan täysimääräisinä valtuutetun korjaamon kustannusarvion mukaan. Muut 
vauriot ja puutteet, esimerkiksi:  

• Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet 150 €  
• Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 350 €  
• Vaurioitunut potkuri (impelleri) 600 €  
• Kadonneet kiinnitysköydet ja lukot á 20 €  
• Puutteellinen turvasarja 60 €  
• Kadonneet lepuuttajat á 50 €  
• Verhoilu (esim. rikkoutunut istuin) - tapauskohtaisesti  
• Muut tarvikkeet - tapauskohtaisesti 
• Piittaamattomuudesta/huolimattomuudesta johtuvat seisontapäivät max 14 vrk  

Omavastuuosuudet suoritettava suoraan vuokranantajalle. Vuokraaja vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista.  
 

VAKUUTUS 
Vesijetissä on voimassa oleva laitevakuutus ja trailerissa tarvittava liikennevakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä 
vahinkoa, joka aiheutuu vesisuksilla hiihtävälle tai vakuutettuun vesijettiin tai sen perään kiinnitetylle henkilölle. Vakuutus ei korvaa jetillä aiheutettuja henkilövahinkoja 
tai muita sillä aiheutettuja vahinkoja. Vesijetin ja trailerin jäädessä ilman valvontaa, se on ehdottomasti lukittava. Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata 
vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai vuokraajan, tai vesijetin luvattomasta luovutuksesta, tahallisuudesta, 
huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vesijetin käytöstä rikolliseen 
tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa vuokraaja vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä 
aiheutuneista vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 25 vuorokaudelta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Vuokraaja on 
velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.  
 

VAKUUSMAKSU (TAPAUSKOHTAINEN) 
Vuokraajalla on oltava suomalainen virallinen henkilöllisyystodistus tai voimassa oleva luottokortti. Hamarin Jettivuokraus Oy:llä on oikeus varata luottokortilta 
vakuusmaksu tai muuten pyytää takuumaksu vuokrauksen takuuksi. Mikäli asiakkaalla ei ole luottokorttia, vakuusmaksu maksetaan käteisellä. Vakuusmaksun 
suuruus on 500 €, mikäli se peritään. 
Mikäli vesijetti ja varusteet palautetaan vastaavassa kunnossa kuin ne olivat luovutushetkellä, vuokranottajalla on oikeus saada koko takuusumma takaisin. 
Vesijeteissä vahingot korvataan omavastuuosuuteen asti vuokraajan toimesta. Mikäli vauriot ovat täysin tahallisia tai aiheutuneet päihtyneenä/huumaantuneena ajon 
tai piittaamattomuuden seurauksena, vuokraaja on 100 % vastuussa vahingoista. 
Jetissä on sisäinen GPS-paikannus, joka mahdollistaa ajoreitin tarkastelun.  
 

TILAAMINEN / VARAAMINEN / MAKSAMINEN 
• Laitevaraus tehdään joko verkkokaupastamme osoitteessa hamarinjettivuokraus.fi tai puhelimitse numerosta +358 400 320 868. 
• Tilaus vahvistetaan suorittamalla maksu varauksen yhteydessä. 
• Tekemällä tilauksen asiakas hyväksyy ja osoittaa tutustuneensa tämän sopimuksen sisältöön, ehtoihin, tuotteiden hintoihin sekä mahdollisiin 

toimituskuluihin.  
• Tilausvahvistus toimitetaan sähköpostitse – varmista, että annat oikean/toimivan sähköpostiosoitteen.  
• Tilausvaiheessa maksettava summa verkkokaupassa on 100 %. Puhelinvarausten yhteydessä asiakkaalta pyydetään sähköpostiosoite, johon lasku 

toimitetaan. Maksuaika 7 vrk. Varaus vahvistetaan, kun suoritus näkyy kirjautuneena tai suorituksesta on toimitettu kuitti. Maksun voi maksaa myös 
MobilePay maksuna. Mikäli vuokra-ajankohta on lähempänä kuin 7 vrk, koko vuokrasumma maksetaan MobilePay maksuna, kortilla, käteisellä tai 
tilisiirtona varauksen yhteydessä. Vuokrahinnan voi maksaa myös valituilla liikuntasetelisovelluksilla. (kts. kohta Maksutavat) Paperisia liikuntaseteleitä 
emme ota vastaan. Hyväksymme MobilePay, Smartum-, EPassi- ja EazyBreak -mobiilisovellukset.  

 

LAITTEEN LUOVUTUS JA PALAUTUS 
Varatun laitteen luovutus ja palautus tapahtuvat sovittuina ajankohtana toimituspisteessämme, joka sijaitsee osoitteessa Hamarintie 1, 06650 Porvoo (Hamarin Seo) 
Laitteen kunto tarkastetaan vuokraajan kanssa aina ennen vuokrausta ja vuokrauksen jälkeen ja mahdolliset virheet ja puutteet kirjataan vuokrasopimukseen.  
Laite luovutetaan ja palautetaan aina tankattuna. Polttoaineena VAIN 98 E5. Mikäli jetti palautetaan tankkaamattomana, veloitamme tankkauksesta 4 € / litra.  
Mikäli jetti palautetaan myöhässä, veloitamme myöhästymisestä 75 € / alkava tunti. Myöhästymisestä tulee ilmoittaa vuokraamolle. 
 

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN, PALAUTUKSET, VIRHEVASTUU JA REKLAMAATIOT 
Varauksen peruuttamisesta yli 7 vrk ennen vuokrauksen ajankohtaa - koko varaus hyvitetään. Mikäli peruutus tehdään alle 7 vrk ajankohtaa, palautetaan 50 % 
vuokrasummasta. Mikäli varaus perutaan 3 vrk tai lähempänä ajankohtaa - vuokrasummaa ei palauteta. Varauksen ajankohtaa voi siirtää maksutta 48 tuntia ennen 
varauksen alkua. (Huomioi saatavuus) Vesijettiä ei saa viedä Suomen valtion rajojen ulkopuolelle, ellei siitä erikseen ole kirjallisesti sovittu. Vuokraaja vapauttaa 
vuokraamon vastuusta tämän dokumentin hyväksynnällä ja ymmärtää vastuunsa henkilö- sekä irtaimistovahingoissa itselle ja muille. Vuokraaja vastaa niistä 
täysimääräisesti. Vuokraaja myös tiedostaa oman turvallisuutensa ja on huomioinut tapaturmavakuutuksensa kattavuuden vapaa-ajan tapaturmissa. Vuokraamo ei 
vastaa henkilövahingoista itselle tai muille missään olosuhteissa tai tilanteessa. Vuokraamon vastuu rajoittuu laitteen toimivuuteen ja laitteeseen itseensä. 
Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja hyväksyy yllä mainitut ehdot, ohjeet sekä säännöt.  
 

VUOKRAUKSEN AIKANA  
• Vesijetillä matalassa vedessä ajaminen on kielletty, vesiraja oltava min: 1 m.  
• Ajettaessa alueella, jossa on vettä 1,0–1,5 m on ehdoton suurin sallittu nopeus 10 km/h.  
• Asiakkaan tulee aina varmistaa, että alueella on riittävästi vettä  
• Roskaisessa vedessä ajaminen ja tyhjäkäynti on kielletty. Lumpeet, kaislat, vesikasvillisuus tulee huomioida roskaisuutena.  
• Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata tai luovuttaa vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle, eikä alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi  
• Vesijetillä peruuttaessa kaasua ei saa painaa pohjaan asti, vesijettiä ei saa hinata eikä sillä saa hinata (pl. vetorenkaat tms. vedettäväksi tarkoitetut välineet,  
• Tupakoiminen jetissä on kielletty.  
• Vesijetin laituroinnin yhteydessä on aina käytettävä lepuuttajia laiturin ja vesijetin välissä.  
• Pysy poissa kielletyiltä alueilta sekä hidasta nopeutta satamissa ja alueilla, joissa aallonmuodostuminen on kielletty sekä nopeusrajoitukset voimassa. 

Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty.  
• Vesijetin kuljettajalla ja muilla kyydissä olijoilla tulee olla aina pelastusliivit puettuna vesijettiä käytettäessä.  
• Kuljettajalla on oltava hätäkytkin kytkettynä pelastusliiviin tai ranteeseen aina.  
• Vesijetillä tulee noudattaa vesiliikennesäädöksiä ja Suomen lakia sekä hyvän veneilytavan mukaista käytöstä. Vuokraajan on ilmoitettava vuokraamolle  

viipymättä vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta tai varkaudesta.  
• Varkaustapauksissa vuokraaja on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen poliisille.  
• Hamarin Jettivuokraus Oy pidättää oikeuden perua tai muuttaa varauksen ajankohtaa, mikäli sääolosuhteet eivät ole turvalliset jetillä ajamiseen. 
• Reklamaatiot sähköpostitse hamarinjettivuokraus@gmail.com. Asiakkaalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan 

ratkaistavaksi.  
• Mikäli asiakas rikkoo vesiliikenne- tai ympäristöasetuksia tai aiheuttaa toiminnallaan vaaraa tai häiriötä, vuokraamolla on oikeus keskeyttää varaus. 

Keskeytettyä varausta ei hyvitetä. 
 

TOIMITUSEHDOT 
Hamarin Jettivuokraus Oy pidättää oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %  

 


