
POWERLIFT-TURVA
Powerlift-Turvan tarkoituksena on turvata asiakkaalle vuokrakoneiden ja -laitteiden käytössä 
mahdollisesti tapahtuneiden vahinkojen seurauksena aiheutunet kustannukset.

Powerlift-Turva on toissijainen vahingoista aiheutuneiden kustannusten turva. Ensisijaisena 
vahinkojen korvaajana on mahdollinen rakennustyövakuutus tai asiakkaalla oleva, vuokrakohteen 
vahingon kattava vakuutus. 

Powerlift-turva kattaa vain vuokrasopimuksessa erikseen mainitut Powerlift-Turvalla turvatut 
koneet ja laitteet. Turva antaa vahingon sattuessa maksualennuksen vain ja ainoastaan kyseiselle
koneelle aiheutuneeseen vahinkoon. Turva ei koske henkilövahinkoja eikä kolmannelle 
osapuolelle tai muulle omaisuudelle kuin vuokrakohteelle aiheutunutta vahinkoa. 

Powerlift-Turva ei kata vuokrakohteelle kuljetuksissa ja nostoissa aiheutuneita vahinkoja.

Powerlift-Turvaan kuuluu ennalta sovittu omavastuuosuus riippumatta siitä, korjataanko kone vai 
onko hankittava uusi korvaava kone. Vastuu on rajoitettu ainoastaan omavastuuosuuden 
maksamiseen.

VOIMASSAOLOAIKA JA -ALUE

Powerlift-turva on voimassa sovitun laitteen vuokrausajan. Jos vuokrauskohde on kuljetettu 
Suomen ulkopuolelle, on asiakkaan korvausvastuu täysimääräinen.

MAKSUT

Powerlift-turvan maksu on 8 % vuokrauskohteen sovitusta ja laskutettavasta vuokrahinnasta. 
Tämä eritellään laskussa. Powerlift-Turvaa koskevia maksuja ei palauteta asiakkaalle, oli 
vuokrauskohteelle syntynyt vahinkoa tai ei. Asiakkaan omavastuuosuus vahinkotapauksissa on 
2000 €. Kaikkiin maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

MUUT EHDOT

Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden 
toimitusehtoja.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Powerlift Finland Oy:llä on oikeus vaatia tai pidättäytyä Powerlift-turvan myöntämistä 
vuokrauskohteisiin tapauskohtaisesti. 

Powerlift-Turvan voimassaolo edellyttää, että asiakas maksaa vuokrat (mukaan lukien Powerlift-
Turvaa koskevat vuokrien osat) ajallaan ja täysimääräisesti eräpäivinä.

Asiakkaan tulee hyväksyä kirjallisesti hyväksyvänsä Powerlift-turvan saattaminen voimaan.
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SOPIMUKSEN MUUT RAJOITTEET

Seuraavissa tilanteissa asiakkaan korvausvastuu on aina täysimääräinen vaikka asiakas olisi 
valinnut Powerlift-Turvan:

- vahinko on aiheutettu tahallisesti tai huolimattoman käytön seurauksena
- vahinko, jonka asiakas tai asiakkaan työntekijä tai alihankkija on aiheuttanut käytettäessä 

tai siirrettäessä vuokrauskohdetta alkoholin tai huumaavan aineen tai suorituskykyyn 
vaikuttavan lääkeaineen vaikutuksen alaisena tai rikollisessa toiminnassa

- vahinko on aiheutunut siirrettäessä tai käytettäessä vuokrauskohdetta käyttöohjeiden 
vastaisesti

- vuokrauskohdetta on kuljetettu tai nostettu muun kuin vuokranantajan toimesta
- vahingon on aiheuttanut luvaton käyttöönotto, anastus, varkaus tai vahinkoon liittyy muu 

rikos tai rikollinen toiminta
- vuokrauskohde on varastettu, kadotettu tai unohdettu
- vuokrauskohde on luovutettu kolmannelle osapuolelle
- vuokrakaluston töhrimisestä tai naarmuttamisesta aiheutunut vahinko
- vahinko on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyössä
- vahinko on aiheutunut rappaus-, hiekkapuhallus-, maalaus- tai muun vastaavan likaavan tai

kuluttavan työn seurauksena
- vahinko on syntynyt likaavien, syövyttävien tai kuluttavien aineiden ja ainesten 

käsittelemisestä ja käyttämisestä
- vahinko johtuu luonnonilmiöistä, kuten esimerkiksi tulvista tai myrskyistä
- vuokrakaluston rengasrikot
- vahinko on aiheutunut vuokratuotteessa käytettäville kulutusaineille tai -tarvikkeille, kuten 

poltto- ja voiteluaineille tai muille nesteille
- polttoaineesta aiheutuneet vauriot, mikäli asiakas on tankannut vuokratuotetta itse
- turva ei kata kauko-ohjaimille aiheutuneita vaurioitumisia tai katoamisia
- Liikenne- ja kaskovakuutuksella vakuutettujen koneiden omavastuuosuus on 1 000 

euroa/vahinko
- Powerlift-Turva ei korvaa vahinkoa, mikäli kone tai laite on ollut alttiina vaurion aiheuttavan 

lämmön vaikutukselle
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