
SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT, KATVE CAMPING OY, 24.11.2020, MUOKATTU 
10.6.2021

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

1.1 Katve Camping Oy (jäljempänä ´´Vuokralleantaja´´
y-tunnus 3170855-4 
Verkatehtaankatu 4, as 707
20100, Turku
info@katve.co

1.2 Vuokraava sekä ostava henkilö tai yritys (jäljempänä ´´Vuokralleottaja´´)

1.3 Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan www.katve.co tai muun Vuokralleantajan 
omistaman verkkosivun tai palvelun (jäljempänä ´´Palvelu´´) kautta tapahtuvaan irtainten 
esineiden, kuten rinkkojen, majoitustarvikkeiden sekä muiden vaellustarvikkeiden (jäljempänä 
´´Vaellustarvikkeet´´) vuokraukseen. Vuokraus tapahtuu Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan 
välillä. Vuokralleantaja omistaa vuokrattavat Vaellustarvikkeet.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan myös Palvelun kautta tapahtuvaan lahjakorttien ostoon. Kyseiset 
lahjakortit oikeuttavat Vaellustarvikkeiden vuokraukseen.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT 

2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE JA SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleottajan Palvelun kautta valitsemat Vaellustarvikkeet. 
Vuokralleottaja hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi vuokrauksen tehdessään. 

Vaellustarvikkeet ovat Vuokranantajan omaisuutta eikä niitä saa vuokrata, lainata, pantata tai 
luovuttaa muulla tavoin edelleen.

2.2 VUOKRA-AIKA 

Vuokralleottaja valitsee haluamansa vuokra-ajan ja maksaa tämän mukaisen vuokrausmaksun ja / 
tai vuokraukseen oikeuttavan lahjakortin Vuokralleantajan Palvelussa. Valittu vuokra-aika on 
Vuokralleottajaa sitova. Mikäli Vuokralleottaja ei palauta Vaellustarvikkeita vuokra-ajan 
päättyessä, tulee Vuokralleottajan maksaa korvausta Vuokralleantajalle kohtien 3.5 sekä 3.6 
mukaisesti. 

Mikäli Vuokralleottaja palauttaa Vaellutarvikkeet etuajassa, ei Vuokranantaja ole velvollinen 
korvaamaan lyhentynyttä vuokra-aikaa.



2.3 VUOKRAHINTA, MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT

Vuokrahinta ja / tai lahjakortin hinta ilmoitetaan tuotekohtaisesti Palvelussa, ja vuokrahinta ja / 
tai lahjakortin hinta on riippuvainen vuokra-ajasta. Vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Vuokrahinta ja / tai lahjakortti maksetaan varaushetkellä Vuokralleantajan Palvelussa. 
Maksutapoina ovat Checkout Finland Oy:n tarjoamat maksutavat. Checkout Finland Oy vastaa 
Palvelun maksujenvälityksestä yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. 

Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen Vuokralleottajan antamaan sähköpostiosoitteeseen 
toimitetaan vahvistus onnistuneesta vuokrauksesta ja / tai lahjakortin hankinnasta. 

2.4 TOIMITUSEHDOT JA PERUUTUSOIKEUS

Vuokralleottaja noutaa vuokraamansa Vaellustarvikkeet valitsemastaan noutopisteestä. 
Vuokrelleottaja voi vuokrata Vaellustarvikkeet joko suoraan tai ostaa ensin lahjakortin, joka 
oikeuttaa Vaellustarvikkeiden vuokraukseen. 

Noutopisteen valinta tapahtuu Palvelussa vuokrauksen ja / tai lahjakortin käytön yhteydessä. 
Vuokralleantajan noutopisteet ovat avoinna Palvelussa ilmoitettuina aikoina. Vuokralleottaja voi 
myös valita Vaellustarvikkeiden toimituksen valitsemaansa osoitteeseen, mistä Vuokralleantaja 
perii Palvelussa ilmoittamansa hinnaston mukaisen maksun. 

Vuokrealleottajalla on seuraava peruutusoikeus Palvelun kautta tekemäänsä Vaellustarvikkeiden 
vuokraukseen ja / tai lahjakortin ostoon: 

- 7 päivää ennen vuokrauksen alkamista tehty peruutus oikeuttaa täyteen palautukseen 
Vuokrauksen ja / tai lahjakortin hinnasta

- Yli 24h ennen Vuokrauksen alkamista tehty peruutus oikeuttaa 50 % palautukseen 
Vuokrauksen ja / tai lahjakortin hinnasta

- Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 24h ennen Vuokrauksen alkamista, ei oikeutta 
palautukseen Vuokrauksen ja / tai lahjakortin hinnasta ole

Vuokralleantajalla ei ole velvollisuutta hyvittää käyttämättömiä lahjakortteja ja / tai 
käyttämättömiä vuokrauksia tai tarjota niiden tilalle uutta vuokrausaikaa ja / tai lahjakorttia. 
.

2.5 VAELLUSTARVIKKEIDEN SÄILYTYS, KÄYTTÖ JA KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ VASTUUKYSYMYKSET

Vuokralleottaja vastaa siitä, että Vaellustarvikkeita säilytetään ja käytetään niiden normaalin 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Vaellustarvikkeiden vahingoittaminen tai hävittäminen on 
kielletty. Mikäli Vaellustarvikkeet vahingoittuvat, häviävät tai tuhoutuvat vuokra-aikana, on 
Vuokralleottaja vastuussa Vuokralleantajalle kohdan 3.3 mukaisesti. 



Vuokralleottaja on vastuussa Vaellustarvikkeiden kunnon tarkastuksesta ennen niiden 
käyttöönottoa. Vuokralleottaja vastaa Vaellustarvikkeiden huolellisesta säilytyksestä ja 
Vaellustarvikkeiden asianmukaisesta käytöstä vuokra-aikana. 

Vuokralleottajan vastuulla on tutustua Vaellustarvikkeiden turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa 
niitä. Vuokralleantaja ei ole vastuussa Vaellustarvikkeiden käytön aikana tapahtuvista vahingoista 
tai Vaellustarvikkeiden käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillistä vahingoista.

Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vaellustarvikkeita eikä tehdä 
niihin muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

2.6 VAELLUSTARVIKKEIDEN PALAUTUS 

Vuokralleottaja palauttaa Vaellustarvikkeet viimeistään vuokra-ajan päättyessä pakattuna ja 
muutoin samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa 
lähtökohtaisesti samaan noutopisteeseen, josta vuokraus on tapahtunut, mikäli Osapuolten välillä 
ei ole toisin sovittu.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Vaellustarvikkeet Vuokralleantajalle samaan paikkaan 
pakattuna ja siinä kunnossa kuin ne olivat Vuokralleantajan luovuttaessa ne Vuokralleottajan 
käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Vaellustarvikkeiden 
kunnostuskulut sekä noutokulut täysimääräisinä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokralleantaja huoltaa erityishuoltoa vaativat Vaellustarvikkeet 
hyväksi katsomallaan tavalla jokaisen vuokrauskerran jälkeen. Vuokralleottaja ei ole myöskään 
vastuussa Vaellustarvikkeiden normaalista kulumisesta.

3.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

3.1 Sen lisäksi, mitä kohdissa 2.1 – 2.6 mainitaan, vastaa Vuokralleottaja myös kohtien 3.1 – 3.6 
mukaisista velvollisuuksista.

3.2 Vuokralleottaja vastaa antamiensa yhteystietojen paikkaansa pitävyydestä. Vuokralleantaja ei 
ole velvollinen hyvittämään Vuokralleottajalle tämän vääristä yhteystiedoista johtuvia vahinkoja 
tai palauttamaan vuokrahintaa, mikäli Vuokralleottaja ei esimerkiksi saa haltuunsa 
Vaellustarvkkeita väärien yhteystietojen vuoksi.  

3.3 Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Vaellustarvikkeiden vahingoittumisesta tai katoamisesti 
välittömästi  Vuokranantajalle. Vuokralleottaja on täysimääräisesti vastuussa Vaellustarvikkeiden 
vahingoittumisesta ja katoamisesta vuokra-aikana. Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan 
varastetusta, vahingoittuneesta tai kadonneesta Vaellustarvikkeesta Vuokralleantajalle 
Vaellustarvikkeiden uushankintahintaa ja / tai korjauskustannusta vastaavan korvauksen. 
Päätöksen Valleustarvikkeiden korjauksesta ja / tai uuden Vaellustarvikkeen hankinnasta tekee 
Vuokralleantaja.  



3.4 Vuokralleottaja on velvollinen Vaellustarvikkeita noutaessaan tarkastamaan erityisen 
huolellisesti  Vaellustarvikkeiden määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Vaellustarvikkeet antavat 
aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä, 
ennen Vaellustarvikkeiden käyttöönottoa.

3.5 Mikäli Vuokralleottaja ei palauta Vaellustarvikkeita viimeistään vuokra-ajan päättyessä, on 
Vuokranantajalla oikeus laskuttaa Vuokralleottajalta vakiokorvauksena 100 euroa. 
Vakiokorvauksen lisäksi Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajalta vuokra-ajan 
ylittävästä ajasta hinnastonsa mukainen vuokraushinta siihen saakka, kunnes Vaellustarvikkeet on 
kokonaisuudessaan palautettu. Laskuun lisätään laskutuslisä määrältään viisi (5) euroa. 
Mahdollisesti maksumuistutuksesta Vuokralleantajalla on oikeus periä maksumuistutusmaksu 
määrältään viisi (5) euroa. Kahden maksumuistutuksen jälkeen Vuokralleantajalla on oikeus siirtää 
asia perintäyhtiölle, joka veloittaa perinnästä Vuokralleottajalta palveluhinnastonsa mukaisen 
maksun. 

3.6 Mikäli Vuokralleottaja ei palauta Vaellustarvikkeita viimeistään seitsemän (7) vuorokauden 
kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, on Vuokralleantajalla oikeus kohdan 3.5 mukaisen 
korvauksen lisäksi veloittaa Vuokralleottajalta hänen vuokraamiensa Vaellustarvikkeiden 
uushankintahinta täysimääräisenä.

4. MUUT EHDOT

4.1 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Vuokralleantajalla on oikeus irtisanoa sopimus irti, mikäli Vuokralleottaja on antanut vääriä 
tietoja, laiminlyönyt vuokran maksamisen, hoitanut Vaellustarvikkeita näiden sopimusehtojen 
vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta. Vuokralleottajan tulee tällöin palauttaa 
Vaellustarvikkeet samaan noutopisteeseen ilman aiheetonta viivästystä. Vuokralleantajalla on 
tällöin oikeus mahdollisiin korvauksiin kohtien 2.6, 3.3, 3.5 ja / tai 3.6 mukaisesti.

4.2 ILMOITUKSET JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mikäli Vaellustarvikkeet katoavat, vahingoittuvat tai häviävät vuokra-aikana, tulee 
Vuokralleottajan olla välittömästi yhteydessä Vuokralleantajan asiakaspalveluun Vuokralleantajan 
Palvelun kautta. Mahdollisesti varkaustapauksesta Vuokralleottajan tulee ilmoittaa välittömästi 
myös Poliisille.

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

5. VUOKRALLEANTAJAN VASTUUNRAJOITUS

5.1 Vuokralleantajan vastuu Vuokralleottajaa kohtaan rahoittuu aina ja kaikissa tapauksissa 
Vuokralleottajan Vuokralleantajalle kullakin vuokrauskerralla maksamaan vuokraushintaan. 

5.2 Vuokralleantaja ei vastaa Vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti 
aiheutuvista välillistä vahingoista

5.3 Vuokralleottaja ei vastaa kolmannelle osapuolelle syntyvistä välittömistä tai välillisistä 
vahingoista


