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Venehotelli Inkoo
Rotav Oy
Kalasatamantie
10210 Inkoo
y-tunnus: 0758627-8

Sopimuksen numero ja päiväys

TELAKOINTI/HUOLTOSOPIMUS
1. Veneen omistaja/haltija (jäljempänä tilaaja)
Nimi:

Hetu:

Osoite:

Puh. koti/työ/gsm:

Postinro:

Sähköposti:

2. Venettä koskevat tiedot
Telakoitava vene, malli ja tyyppi:
Veneen nimi / rekisterinumero:
Paino:

Vakuutusyhtiö:
Pituus:

Valmistusmateriaali: lasikuitu

alumiini

ABS

teräs

muu

130-150hv

175hv-250hv

Perämoottori 2-tahtinen

4-tahtinen

30-60hv

70-125hv

Bensiini sisäperämoottori

4syl.

6syl.

8syl.

Diesel

sisämoottori

sisäperämoottori

Moottorin merkki ja käyttöönottovuosi:

3. Telakointi
Telakointiaika: 12 kuukautta, ajalla:

Telakointimaksu:

Yliaikamaksu/vrk:
Veneen nostoon ja laskuun liittyvät erityistiedot:

4. Telakointimaksuun sisältyvät ja erikseen veloitettavat työt
4.1. Telakointimaksuun sisältyvät työt: yksi (1) veneen nosto ja vesillelasku , veneen pohjan pesu painepesurilla, telakointi ja säilytys
lämpimässä hallissa 12 kuukautta, hallin vartiointi
4.2. Erikseen veloitettavat työt:
-Moottorin huolto

-Huoltoauto

-Erilliset nosto ja vesillelasku

-Trailer-vuokra (alle 750kg)

-Pohjanpesu hapolla

-Trailer-vuokra (yli 900kg)

-Sammuttimen tarkastus

-Huoltovene / hinaus

-Ilmatäytteisten pelastusliivien tarkastus

-Muut erikseen sovitut työt

-Veneen katsastus
4.3. Erikseen veloitettavien töiden maksuperusteena noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Venehotelli Inkoon hinnastoa, hinnat sisältävät
arvonlisäveroa 22 % ja 01.07.2010 lukien 23 %.
4.4. Huoltotöissä noudatetaan tässä sopimuksessa sovitun lisäksi Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n veneiden, moottorien ja niiden osien
korjausehtoja.
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5.

Veneen säilytys, nosto ja vesillelasku
5.1. Veneen säilytys tarkoittaa veneen telakointia 12 kuukauden pituiseksi sopimuskaudeksi varastointitelineille Venehotelli Inkoon
lämmitettyyn varastoon.
5.2. Vuosisopimus sisältää yhden samaa venettä koskevan noston ja yhden vesillelaskun sekä noston yhteydessä veneen pohjan pesun
painepesurilla.
5.3. Nosto ja vesillelasku tapahtuvat Tilaajan sekä Venehotelli Inkoon sopimana ajankohtana. Mikäli nosto tai vesillelasku tapahtuvat
muuna kuin Venehotelli Inkoon ilmoittamana normaalina aukioloaikana, on Venehotelli Inkoo oikeutettu velottamaan
lisäkustannukset hinnastonsa mukaisesti.
5.4. Tilaajan tulee nostoa varten tuoda vene Venehotelli Inkoon laituriin sovittuna ajankohtana (±1 tunti) sekä noutaa vene vesillelaskun
jälkeen sovittuna ajankohtana (±1 tunti).
5.5. Venehotelli Inkoolla on oikeus nostaa vene takaisin varastointipukeille Tilaajan myöhästyessä veneen noudosta enemmän kuin
yhden tunnin vesillelaskuajankohdasta. Uudesta vesillelaskusta Venehotelli Inkoo veloittaa erikseen veloitettavana työnä lisänoston
ja vesillelaskun kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan. Mikäli Tilaaja nostoa varten tuo veneen ± 1 tuntia aiemmin tai
myöhemmin, Venehotelli Inkoo on oikeutettu perimään laiturimaksun voimassa olevan hinnastonsa mukaan siltä ajalta, jona venettä
joudutaan pitämään laiturissa ja muut mahdolliset nostoajankohdan muutoksesta aiheutuvat lisäkulut. Tällöin veneen säilytys
laiturissa tapahtuu Tilaajan vastuulla.
5.6. Tilaaja on velvollinen maksamaan telakointi/huoltosopimuksessa mainittua yliaikamaksua vuorokautta kohti, mikäli veneen luovutus
telakointiajan päätyttyä viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä. Venehotelli Inkoolla on viimekädessä oikeus myydä noutamatta jätetty
vene laissa elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88) säädetyin perustein.
5.7. Tilaaja voi erikseen sovittaessa jättää veneen nostoa varten Venehotelli Inkoon laituriin normaalin aukioloajan ulkopuolella. Tällöin
veneen säilytys laiturissa tapahtuu Tilaajan vastuulla.
5.8. Tilaaja vastaa antamistaan venettä koskevista tiedoista (veneen paino, pituus, erityiset tiedot liittyen nostoon ja vesillelaskuun)
5.9. Tilaajan tulee poistaa veneestä telakoinnin ajaksi kaikki arvotavarat, elektroniikka ja muut veneen kiinteään varustukseen
kuulumattomat osat ja tarvikkeet.
5.10. Venehotelli Inkoo ei vastaa veneeseen tai sen varustukseen telakointiaikana tulleista vaurioista, vioista tai häviämisistä, elleivät ne
johdu Venehotelli Inkoon tämän sopimuksen mukaisesti suorittamista huolto- ja korjaustöistä tai veneen virheellisestä telakoinnista.
5.11. Veneiden säilytyshalliin on pääsy ainoastaan Tilaajalla ja tai hänen kirjallisesti valtuuttamallaan henkilöllä yhdessä Venehotelli
Inkoon henkilökunnan kanssa työaikana tai muutoin erikseen sovittuna ajankohtana.
5.12. Venehotelli Inkoo voi Tilaajan kanssa sovittavalla tavalla antaa veneessä tehtäviä sellaisia korjaus- ja asennustöitä, joita Venehotelli
Inkoo ei itse suorita, ulkopuolisen yrityksen suoritettaviksi Venehotelli Inkoon tiloissa. Tällöin Venehotelli Inkoo laskuttaa Tilaajaa
hinnastonsa mukaisesti niistä päivistä, jolloin vene on laskettu säilytystelineiltä huoltopaikalle työn suorittamista varten.
Ulkopuolinen yritys laskuttaa työn suoraan Tilaajalta ja vastaa työn asianmukaisesta suorittamisesta.

6.

Tilaajan velvollisuus veneen vakuuttamiseen
6.1. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että vene ja siihen kuuluva irtaimisto, mukaan lukien veneeseen telakointiajaksi jäävä
elektroniikka, on vakuutettu vakuutuksella, joka kattaa täysimääräisesti koko telakointiajan, ilkivallan, tulipalon, anastuksen ja
muiden vastaavien vahinkojen varalta. Venehotelli Inkoolla ei ole vakuutusta, joka kattaisi edellä mainitut vahingot.

7.

Maksuehdot
7.1. Sopimuksen mukaiset palvelut veloitetaan ennakkoon 12 kuukauden sopimuskaudelta heti telakointi/huoltosopimuksen tultua
solmituksi.
7.2. Sopimus voidaan solmia joko täyttämällä ja lähettämällä sähköinen sopimuskappale internet osoitteessa www.venehotelli.fi tai
solmimalla kirjallinen telakointi/huoltosopimus. Sähköisen sopimuksen voimaantulo edellyttää, että Venehotelli Inkoo hyväksyy
sopimuksen omasta puolestaan lähettämällä Tilaajalle erillisen sopimusvahvistuksen ja laskun veloitettavista palveluista
7.3. Veloituksissa noudatetaan Venehotelli Inkoon voimassaolevaa hinnastoa, hinnat sisältävät arvonlisäveroa 22 % ja 01.07.2010 lukien
23 %.
7.4. Myöhemmin aiheutuvat erikseen veloitettavista töistä johtuvat maksut veloitetaan Tilaajalta töiden tultua suoritetuksi.
7.5. Maksujen viivästymisestä Tilaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Venehotelli Inkoolla on oikeus pitää venettä hallussaan kunnes kaikki telakointiin ja tilattuihin töihin kohdistuvat maksut on
maksettu. Tältä ajalta Venehotelli Inkoo perii kohdan 5.6. mukaista yliaikamaksua.

8.

Sopimuksen ennenaikainen päättyminen
8.1. Kumpikin osapuoli on oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen välittömästi kesken sovitun telakointiajan toisen osapuolen vakavan
sopimusrikkomuksen johdosta. Ennen sopimuksen purkamista sopimusrikkomuksesta on ilmoitettava, heti sen tultua havaituksi,
toiselle sopijapuolelle.

9.

Ylivoimainen este
9.1. Seikkoja jotka ovat molempien sopijapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka estävät sopimusvelvoitteiden
täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi pidetään ylivoimaisena esteenä (force majeure). Se osapuoli, jota kohtaa
ylivoimainen este ei ole velvollinen korvaamaan sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä toiselle osapuolelle aiheutunutta
vahinkoa. Sen jälkeen kun ylivoimainen este on poistunut kumpikin osapuoli on velvollinen toimimaan sopimuksen mukaisesti. Jos
telakointi estyy määräajaksi tai lopullisesti Tilaajalle palautetaan käyttämättä jäänyttä aikaa vastaava osuus telakointimaksusta.

10. Erimielisyydet
10.1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin käsitellään kuluttajan
asemassa olevan Tilaajan osalta hänen kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa, mikäli Tilaaja niin haluaa. Muutoin oikeuspaikkana on
Helsingin käräjäoikeus.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta yksi molemmille sopijapuolille.
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Paikka ja aika:
VENEHOTELLI INKOO, ROTAV OY

Tilaaja

------------------------------------------------

------------------------------------------------

