AJONEUVOJEN VUOKRAAMISEN JA PALVELUJEN TOIMITTAMISEN EHDOT
1.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1.

Seuraavat Viron lain mukaan perustetun yhtiön Electric Beast Global OÜ, yritystunnus
16266059, rekisteröity osoite Pärnu mnt 148, 11317 Tallinna, joka toimii Suomessa paikallisen
yrityksen Electric Beast Global OÜ Suomen sivuliike kautta, yritystunnus 3238267-2
(jäljempänä “Beast”) ajoneuvojen vuokra- ja palveluehdot (jäljempänä “ehdot”) määräävät
Beastin mobiilisovelluksen (määritelty alla) ja verkkosivuston (määritelty alla) käyttäjien
(määritelty alla) rekisteröinti- ja käyttömenettelyt sähköautojen käyttöön liittyen, ajoneuvojen
käyttöehdot, osapuolten vastuut ja riitojenratkaisumenettelyt.

1.2.

Ennen Beastin tarjoamien palvelujen (määritelty alla) käyttöä käyttäjän on täytettävä seuraavat
ehdot.

1.2.1.

Käyttäjän tulee huolellisesti lukea, ymmärtää ja hyväksyä nämä ehdot. Hyväksymisestä voidaan
ilmoittaa monella tavalla: napsauttamalla Hyväksy-painiketta rekisteröityessään käyttäjäksi
Beast-mobiilisovelluksessa, rastittamalla Beast-verkkosivustolla kentän ”Olen lukenut ja
hyväksyn vuokrausehdot” -ruudun tai allekirjoittamalla digitaalisesti (sovelluksen DigiDoc tai
DocuSign kautta) ajoneuvojen vuokraamisen ja palvelujen toimittamisen ehdot. Selvyyden
vuoksi todettakoon, että käyttäjä vahvistaa mobiilisovelluksen käyttäjäksi rekisteröitymisen tai
palvelujen käytön aloittamisen yhteydessä, että kaikki hänelle esitetyt tiedot ovat selkeitä ja
ymmärrettäviä sekä hän hyväksyy nämä ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänellä ei
ole oikeutta käyttää palveluita.

1.2.2.

Käyttäjän tulee myös antaa Beastille henkilötiedot, muut tiedot ja asiakirjat, joita Beast häneltä
pyytää.

1.3.

Jos käyttäjällä on kysymyksiä koskien näitä ehtoja tai palveluiden käyttöä, hän voi ottaa yhteyttä
Beastiin osoitteessa info@beast.rent tai puhelimitse +358 800 416 177.

1.4.

Nämä ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen Beastin ja käyttäjän välillä koskien
Beastin tarjoamien palvelujen käyttöä. Käyttäjällä on oikeussuhde vain Beastiin ja hän on
tietoinen siitä, ettei Beast ole millään tavalla sidoksissa yritykseen Tesla Inc. (entinen Tesla
Motors).

2.

TULKINTA JA KÄSITTEET

2.1.

Ellei nimenomaisesti toisin mainita tai asiayhteydestä toisin ilmene, seuraavilla käsitteillä ja
määritelmillä on tämän sopimuksen ehdoissa alla esitetyt merkitykset.

2.1.1.

Peruspalvelumaksu – palvelumaksu, jota maksetaan jokaiselta ajoneuvon käyttöajan
minuutilta. Palvelumaksu maksetaan mobiilisovelluksessa esitetyn hinnaston mukaisesti.

2.1.2.

Latauskortit – latauskortti (-kortit) ja lataussirut, joita käytetään ajoneuvon lataamiseen.

2.1.3.

Latauslaite – latauskaapelit tai lataussovittimet, joita käytetään ajoneuvon lataamiseen.

2.1.4.

Vakuutusehdot – ajoneuvon vakuuttaneen vakuutusyhtiön vakuutusehdot, jotka ovat saatavilla
mobiilisovelluksessa tai verkkosivustolla.

2.1.5.

Kilometrimaksu – jokaiselta kilometriltä maksettava palvelumaksu, jos yhdelle vuorokaudelle
(24 tuntia) asetettu ajokilometrirajoitus (tiedot mobiilisovelluksessa ja verkkosivustolla) ylittyy.

Kilometrimaksu maksetaan mobiilisovelluksessa ja verkkosivustolla esitetyn hinnaston
mukaisesti.
2.1.6.

Mobiilisovellus – älypuhelimen, taulutietokoneen tm. mobiililaitteen kautta käytettävä
sovellusohjelma, joka on tarkoitettu ajoneuvojen varaamiseen, avaamiseen, lukitsemiseen ja
muihin ajoneuvojen vuokraamiseen ja käyttöön liittyviin toimintoihin.

2.1.7.

Luovutuspaikka – pysäköintialue, josta käyttäjä noutaa ajoneuvon ja/tai johon käyttäjä palauttaa
ajoneuvon. Sallitut luovutuspaikat ilmoitetaan mobiilisovelluksessa ja verkkosivustolla.

2.1.8.

Osapuoli – sekä jokainen käyttäjä että Beast.

2.1.9.

Käyttöpaikka – paikka, jossa ajoneuvoa käytetään.

2.1.10. Tietosuojakäytäntö – Beastin tietosuojakäytäntö, joka on saatavilla mobiilisovelluksessa tai
verkkosivustolla.
2.1.11. Palvelumaksu – mikä tahansa palveluista maksettava maksu, mukaan lukien
peruspalvelumaksu, kilometrimaksu (jos sovellettavissa) ja varauksen peruutusmaksu. Mikä
tahansa palvelumaksu maksetaan mobiilisovelluksessa esitetyn hinnaston mukaisesti.
2.1.12. Palvelut – palvelut, joita Beast tarjoaa käyttäjille, mukaan lukien mobiilisovelluksen ja
verkkosivuston kautta tarjottavat ajoneuvojen vuokrauspalvelut.
2.1.13. Liikennesäännöt – kaikki soveltuvat lait ja säädökset, jotka säätelevät ajoneuvojen käyttöä,
mukaan lukien kaikki liikennesäännöt ja liikenneturvallisuusmääräykset.
2.1.14. Käyttäjä – henkilö, joka käyttää Beastin mobiilisovellusta ja/tai Beastin tarjoamia palveluita.
2.1.15. Lisäkäyttäjä – kaikki muut, jotka käyttäjä on lisännyt ajoneuvon käyttäjiksi identiteettinsä
varmistaminen ja käyttäjäksi hyväksymisen jälkeen.
2.1.16. Ajoneuvo – täyssähköinen ajoneuvo, jonka Beast antaa tilapäisesti käyttäjän hallintaan ja
käyttöön tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
2.1.17. Ajoneuvojärjestelmä – ajoneuvoon asennettu järjestelmä (mukaan lukien Beastin etäaktivoitava
valvontajärjestelmä), joka tallentaa ja välittää Beastille tiedot koskien ajoneuvoa ja sen sijaintia,
ajoneuvolla ajettua matkaa, ajoneuvon käyttöaikaa sekä muut ajoneuvoon ja sen käyttöön
liittyvät tiedot.
2.1.18. Ajoneuvon käyttöaika – aika siitä hetkestä, kun käyttäjä avaa ajoneuvon lukituksen tai noutaa
ajoneuvon luovutuspaikalta siihen hetkeen, jolloin käyttäjä vie ajoneuvon takaisin
luovutuspaikalle tai lukitsee sen.
2.1.19. Verkkosivusto – Beastin
aliverkkotunnukset.

verkkosivusto

osoitteessa

https://beast.rent

ja

kaikki

sen

2.1.20. Beast Bucks – mobiilisovelluskohtainen ajoluotto, jolla voi maksaa vain Beastmobiilisovellukseen liittyvistä palveluista. Beast Bucks -ajoluottoa ei vaihdeta rahaan eikä sitä
voi käyttää maksuvälineenä mobiilisovelluksen palveluiden ulkopuolella.
2.1.21. Beast Bucksin ehdot – Beastin julkaisemat Beast Bucksin ehdot, jotka ovat saatavilla
mobiilisovelluksessa tai verkkosivustolla.
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2.2.

Näissä ehdoissa olevat luettelot, joita edeltää ilmaisu “mukaan lukien”, ovat luonteeltaan
ohjeellisia eivätkä lopullisia.

2.3.

Käyttäjän velvollisuus pidättäytyä tekemästä tiettyjä asioita sisältää myös velvollisuuden estää
muita tekemästä ao. asioita.

2.4.

Tässä sopimuksessa käytetyt otsikot ovat vain viitteellisiä eivätkä rajoita tai vaikuta millään
tavalla tämän sopimuksen ehtojen merkitykseen tai tulkintaan.

3.

KÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI MOBIILISOVELLUKSESSA

3.1.

Käyttäjä voi käyttää Beastin tarjoamia palveluita vasta sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt
käyttäjäksi mobiilisovelluksessa tai verkkosivustolla, esittänyt Beastille kaikki tarvittavat
henkilötiedot, muut tiedot ja asiakirjat sekä hyväksynyt nämä ehdot.

3.2.

Rekisteröityessään käyttäjäksi mobiilisovelluksessa tai verkkosivustolla, käyttäjä ilmoittaa
puhelinnumeron, josta tulee hänen tunnusnumeronsa ja jota hän käyttää jatkossa
mobiilisovellukseen kirjautumiseen.

3.3.

Mikäli käyttäjä haluaa käyttää palveluita, hänen tulee (i) olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö
ajoneuvon käyttöpaikassa voimassa olevien lakien mukaisesti ja (ii) hänellä on oltava voimassa
oleva ajokortti, jonka on myöntänyt Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtenstein,
Norjan, Iso-Britannian, Sveitsin tai Kanadan asianmukainen viranomainen ja jonka mukaan
käyttäjällä on oikeus ajaa ajoneuvoa itsenäisesti. Lisäksi käyttäjän tulee toimittaa Beastille
valokuvat kasvoistaanja ajokortistaan, jotta Beast voi varmistaa käyttäjän identtisyyden
ajokortissa näkyvän henkilön kanssa ja tarkistaa ajokortin voimassaolon. Tämän toimenpiteen
voi suorittaa ulkopuolinen palveluntarjoaja (esimerkiksi Veriff) mobiilisovelluksessa määritellyn
menettelyn mukaisesti. Ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöön sovelletaan tietosuojasääntöjä.
Käyttäjää voidaan pyytää hyväksymään ulkopuolisen palveluntarjoajan ehdot, voidakseen
käyttää Beastin palveluita.

3.4.

Jos käyttäjä ei esitä henkilötietojaan tai antaa vääriä tai virheellisiä henkilötietoja, käyttäjän
rekisteröinti on mitätön. Käyttäjän on virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen antamisen
tapauksessa maksettava Beastille sopimussakkoa 1500 euroa ja korvattava Beastille kaikki
muut vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärien tai epätarkkojen henkilötietojen antamisesta.

3.5.

Kun Beast on suorittanut kaikki tarvittavat toimenpiteet käyttäjän tunnistamiseksi ja hänen
antamansa tietojen tarkistamiseksi, se myöntää käyttäjälle väliaikaisen oikeuden käyttää
ajoneuvoa ja käyttäjä sitoutuu käyttämään ajoneuvoa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
sekä maksamaan sovitun palvelumaksun.

3.6.

Kun Käyttäjä on rekisteröitynyt mobiilisovelluksen käyttäjäksi, hänelle myönnetään
mobiilisovelluksen sisäänkirjautumisoikeudet, jonka jälkeen hän voi käyttää mobiilisovelluksen
kautta tarjottavia palveluita. Mobiilisovellukseen kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat
käyttäjän henkilökohtaisia tietoja eikä hän saa luovuttaa niitä kenellekään muulle.

3.7.

Mikäli kirjautumistiedot katoavat tai joutuvat kolmansien osapuolten saataville, käyttäjän on siitä
välittömästi ilmoitettava Beastille kohdan 1.3 mukaisia yhteystietoja käyttäen. Jos Beast saa
tällaisen ilmoituksen käyttäjältä, se estää käyttäjän pääsyn mobiilisovellukseen. Käyttäjä vastaa
kaikista käyttäjälle ja/tai Beastille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet ennen sitä,
kun käyttäjä on tehnyt Beastille ao. ilmoituksen.
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3.8.

Käyttäjällä ei saa olla kuin yksi tili mobiilisovelluksessa, jotta voidaan varmistaa selkeä ja
todennettavissa oleva henkilöllisyys ja palveluiden noudattaminen.

3.9.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Beastille kaikista henkilötietoihinsa (ml. etunimi, sukunimi,
osoite, henkilötunnus, syntymäaika) ja ajokorttiinsa tehdyistä muutoksista ennen palvelujen
käytön jatkamista. Käyttäjä vastaa kaikista käyttäjälle ja/tai Beastille aiheutuneista vahingoista,
jotka ovat syntyneet ennen sitä, kun käyttäjä on tehnyt Beastille ao. ilmoituksen.

4.

AJONEUVON KÄYTÖN YLEISET EHDOT JA VASTUUT

4.1.

Beast tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet ajoneuvon ajokunnon ja -valmiuden varmistamiseksi.

4.2.

Vioiksi ei katsota ajoneuvon puutteita, jotka eivät vaaranna liikenneturvallisuutta tai eivät vaikuta
itse ajoneuvoon lyhyellä aikavälillä, eikä puutteita, jotka eivät johdu Beastin tekemästä
ajoneuvon epäasianmukaisesta huollosta.

4.3.

Käyttäjän tulee käsitellä ajoneuvoa huolellisesti ja varovaisesti sekä käyttää ajoneuvoa vain
tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

4.4.

Käyttäjän tulee noudattaa ajoneuvon valmistajan antamia ajoneuvon käyttöä koskevia
vaatimuksia, jotka on lueteltu ajoneuvon käyttöohjeessa (säilytetään ajoneuvossa) sekä tämän
sopimuksen kohdissa 4 ja 5, käyttömaan liikennesääntöjä, vakuutusehtoja ja muita käyttömaan
soveltuvien lakien vaatimuksia. Käyttäjän tulee noudattaa myös muita ajoneuvon käyttöä
koskevia vaatimuksia, joita ei ole mainittu tässä, mutta joita pidetään normaaleina
tämäntyyppistä omaisuutta käytettäessä.

4.5.

Mikäli ajoneuvo vaurioituu, tuhoutuu, rikkoutuu, katoaa (mukaan lukien takavarikoini) tai muulla
tavoin muuttuu käyttökelvottomaksi tai jos on muita olosuhteita, jotka estävät ajoneuvon käytön,
käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa asiasta kohdan 1.3 mukaisesti Beastille ja tarvittaessa
asianomaiselle viranomaiselle (esim. poliisi, palokunta). Jos edellisessä virkkeessä kuvattua
ilmoitusta ei tehdä Beastille ja tarvittaessa asianomaisille viranomaisille, käyttäjän on
maksettava 1500 euron sopimussakko.

4.6.

Käyttäjä käyttää ajoneuvoa henkilökohtaisesti, ellei lisäkäyttäjiä ole lisätty, tarkastettu ja
hyväksytty käyttämään ajoneuvoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta vuokrata ajoneuvoa eteenpäin,
luovuttaa sitä toiselle henkilölle eikä antaa sitä toisen henkilön käyttöön ilman Beastin etukäteen
antamaa nimenomaista kirjallista lupaa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että käyttäjä on
vastuussa mistä tahansa vahingoista, jotka ajoneuvoa luvatta ajanut henkilö on aiheuttanut
ajoneuvon käytön aikana, ja korvaa Beastille ao. vahingot.

4.7.

Käyttäjä on vastuussa ajoneuvosta koko ajoneuvon käytön ajan, käyttöpaikasta riippumatta.
Ajoneuvon käytön aikana ajoneuvon käyttäjä on vastuussa ajoneuvon hallinnasta suuremman
vaaran lähteenä.

4.8.

Käyttäjä ei ole vastuussa ajoneuvon (i) puutteista, jotka ilmenevät ajoneuvon käytön aikana ja
joiden aiheuttajana on toinen henkilö, joka on aiemmin käyttänyt ajoneuvoa (edellyttäen, että
käyttäjä on ilmoittanut sellaisista puutteista Beastille kohdan 5.4 mukaisesti), eikä (ii) mistä
tahansa puutteista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta, jos käyttäjä ilmoittaa
näistä puutteista välittömästi Beastille kohdan 1.3 mukaisia yhteystietoja käyttäen ja noudattaa
Beastin antamia ohjeita.

4.9.

Jos ajoneuvo vaurioituu, tuhoutuu tai katoaa mistä tahansa syystä ajoneuvon käytön aikana
(mukaan lukien takavarikointi) tai jos jokin ajoneuvon osa vaurioituu, tuhoutuu tai katoaa mistä
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tahansa syystä, käyttäjä on velvollinen maksamaan Beastille enintään 600 euron suuruisen
sopimussakon, ellei ajoneuvon vakuuttanut vakuutusyhtiö korvaa vahinkoa. Lisäksi käyttäjä on
velvollinen korvaamaan Beastille sopimussakon määrän ylittävät vahingot sekä kaikki vahingot,
joita vakuutusyhtiö ei korvaa (vahinkosummiin, joita vakuutusyhtiö ei korvaa ja
vahingonkorvauksiin lisätään omavastuu 2000 euroa). Syy, miksi vakuutusyhtiö päättää olla
maksamatta vakuutuskorvausta (mukaan lukien omavastuu, vakuutuksen ulkopuolelle jäävä
tapahtuma), ei vaikuta millään tavalla käyttäjän edellisen virkkeen mukaiseen velvollisuuteen
korvata Beastille aiheutunut vahinko. Vakuutusyhtiöllä on seuraavissa tapauksissa oikeus
vaatia käyttäjältä vakuutuskorvauksen palauttamista:
4.9.1.

Ajoneuvoa on vaurioitumisen hetkellä käyttänyt joku muu kuin käyttäjä (paitsi jos Beast on
antanut siihen edeltävän kirjallisen luvan kohdan 4.6 mukaisesti);

4.9.2.

Ajoneuvo vaurioituu ja ajoneuvon kuljettaja poistuu tapahtumapaikalta ennen poliisin tai muun
asianomaisen viranomaisen saapumista, jos Virossa, Latviassa tai Suomessa voimassa olevien
lakien mukaan asianomaisen viranomaisen tulee olla läsnä tapahtumapaikalla;

4.9.3.

Ajoneuvo varastetaan tai tuhotaan/rikotaan, kun sen ikkunat, katto tai kattoluukku on jätetty auki
tai ovet lukitsematta;

4.9.4.

Käyttäjällä tai ajoneuvoa käyttävällä henkilöllä ei ole ajoneuvon vaurioitumisen hetkellä
voimassa olevaa kohdan 3.3 mukaista virallista ajokorttia tai käyttäjä ei ole esittänyt voimassa
olevaa ajokorttiaan Beastille tarkastettavaksi;

4.9.5.

Ajoneuvo vaurioituu liikennerikkomuksen seurauksena.

4.10.

Jos ajoneuvo likaantuu ajoneuvon käyttöaikana enemmän kuin se normaalikäytössä (sisällä tai
ulkona) tapahtuisi, käyttäjä on velvollinen maksamaan Beastille siivouspalvelun tarjoajan
määräämän hinnan mukaisen sopimussakon.

4.11.

Käyttäjä on täysin vastuussa tämän sopimuksen ehtojen, liikennesääntöjen ja muiden
sovellettavien lakien rikkomisesta sekä myös ajoneuvon käytön aikana kolmansille osapuolille
aiheutetuista vahingoista. Jos Käyttäjä käyttää ajoneuvoa epäasianmukaisesti, rikkomalla myös
tämän sopimuksen ehtoja, liikennesääntöjä ja muita sovellettavia lakeja, ja tästä aiheutuu
Beastille kustannuksia tai vahinkoja (mukaan lukien velvollisuus maksaa maksuja ja sakkoja
viranomaisille tai kolmansille osapuolille), käyttäjä on vastuussa näistä kustannuksista tai
vahingoista kokonaisuudessaan. Soveltuvan lain mukaisesti Beast voi luovuttaa hallussaan
olevia käyttäjän henkilötietoja viranomaisille ja ulosottomiehille, jotta he voivat periä käyttäjältä
tarvittavat korvaukset, maksut, sakot ja muut vastaavat summat.

4.12.

Jos käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, rikkoo niitä tai ei noudata niitä
asianmukaisesti, hän on velvollinen maksamaan Beastille enintään 2000 euron suuruisen
sopimussakon, ellei syntynyttä vahinkoa korvata jollakin muulla näiden ehtojen mukaisella
tavalla.

4.13.

Jos Beast ei takaa käyttäjälle palvelujen asianmukaista toimittamista (esim. ajoneuvo ei ole
sovitussa luovutuspaikassa, ei ole toimintakunnossa tai sitä ei ole mahdollista käyttää), niin sen
jälkeen, kun käyttäjä on ilmoittanut asiasta Beastille puhelimitse kohdan 1.3 mukaisella tavalla,
Beast toimii käyttäjän valinnan mukaan seuraavasti: (i) korvaa käyttäjälle yhden puhelimitse
sovitun taksimatkan kustannukset, jotka eivät ylitä mobiilisovelluksessa ilmoitettua määrää, tai
(ii) toimittaa käyttäjälle korvaavan ajoneuvon viimeistään kolmen tunnin kuluessa. Selvyyden
vuoksi todettakoon, että Beast ei ole vastuussa mistään tahansa muista kustannuksista tai
vahingoista, joita käyttäjälle on aiheutunut tällaisessa tilanteessa.
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4.14.

Beast ei ole vastuussa käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta, joka on johtunut käyttäjän
kykenemättömyydestä käsitellä ajoneuvoa onnettomuuden sattuessa tai muista Beastista
riippumattomista syistä.

4.15.

Sovellettavan lain mukaisesti Beast ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu
kolmansien osapuolien toiminnasta tai Beastista riippumattomista syistä (mukaan lukien
hakkerihyökkäykset, tekniset viat, virheet tai virukset, jotka vaikuttavat mobiilisovellukseen tai
verkkosivustoon; käyttäjän laiminlyönnit ja mitkä tahansa viranomaisten toimenpiteet).

4.16.

Beast on vastuussa ja velvollinen korvaamaan käyttäjälle vain välittömän rahallisen vahingon
(välillinen vahinko tai tulon/voiton menetys ei kuulu korvattavaksi) ja vain sillä ehdolla, että Beast
on aiheuttanut tämän vahingon käyttäjälle joko tahallaan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi.
Beastin vastuuta alennetaan määrällä, joka vastaa vahinkoa, jonka käyttäjä olisi itse voinut
estää kohtuullisin ponnisteluin.

4.17.

Ellei Käyttäjä pysty käyttämään palveluita asianmukaisella tavalla, hänen tulee ilmoittaa siitä
Beastille kohdan 1.3 mukaisia yhteystietoja käyttäen. Erimielisyydet ratkaistaan osapuolten
välisillä neuvotteluilla, kunnes päästään sopimukseen, tai sovellettavan lain määräämällä
tavalla. Käyttäjän tulee esittää palveluihin liittyvät reklamaatiot kolmen kuukauden kuluessa
palvelujen käyttöpäivästä. Beast vastaa käyttäjän valituksiin/vaatimuksiin mahdollisimman pian,
mutta viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa ao. tiedotteen vastaanottamisesta. Jos käyttäjä
ei ole tyytyväinen Beastin vastaukseen tai on sitä mieltä, että Beast on tyydyttänyt hänen
vaatimuksensa
vain
osittain,
käyttäjällä
on
oikeus
kääntyä
paikallisen
kuluttajansuojaviranomaisen puoleen.

5.

AJONEUVON KÄYTÖN ERITYISEHDOT

5.1.

Ajoneuvon ajaminen alkoholin, huumeiden tai muiden psykotrooppisten aineiden vaikutuksen
alaisena on kielletty. Käyttäjä ei saa ajaa ajoneuvoa myöskään sairaana tai väsyneenä tai jos
hänen ajotapansa saattaa vaarantaa muuta liikennettä. Käyttäjä saa ajaa vain sen luokan
ajoneuvoa, jota hänellä on ajokortin mukaan oikeus ajaa.

5.2.

Ajoneuvoa käyttäessään käyttäjän tulee olla täysin raittiina (0,00 promillea) eikä hän saa olla
psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisena. Jos käyttäjä rikkoo jotakin kohdan 5.1 tai 5.2
mukaista ehtoa tai antaa toisen henkilön ajaa ajoneuvoa alkoholin, huumausaineiden tai muiden
psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisena tai muuten rikkoo kohtia 5.1 tai 5.2, käyttäjän
on maksettava Beastille 2500 euron sopimussakko. Lisäksi Beastilla on oikeus välittömästi
lopettaa palvelujen toimittaminen käyttäjälle (mukaan lukien ajoneuvon käytön estäminen ja
ajoneuvon takaisinotto) määräämättömäksi ajaksi.

5.3.

Ajoneuvon sisätilojen siisteyden säilyttämiseksi ja kuljettajan lähiympäristön turvallisuuden
säilyttämiseksi myöskään matkustajat eivät saa nauttia alkoholia ajoneuvossa.

5.4.

Beastin kuljetuskalustoon kuuluu vain täyssähköisiä autoja. Täyssähköisten autojen akun
käyttötiedot ovat ohjeellisia, todellinen toimintamatka riippuu akun esilämmitysasteesta,
sääolosuhteista (lämpötila ja vastatuuli), tieolosuhteista, tienpinnan kunnosta ja käyttäjän
ajotyylistä (nopeus ja liikkeet).

5.5.

Ajoneuvoa saa käyttää vain Viron, Latvian, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueilla.
Kohdan 5.5 mukaista rajoitusta rikkonut käyttäjä on täysin vastuussa ajoneuvolle tai kolmansille
osapuolille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä korvaa myös ajoneuvon Viroon palauttamiseen
liittyvät kulut. Palvelujen toimittamisen yhteydessä Beast käyttää ajoneuvojärjestelmää
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varmistaakseen, että ajoneuvoa käytetään näiden ehtojen mukaisesti. Ajoneuvojärjestelmän
käyttöön sovelletaan tietosuojasääntöjä.
5.6.

Aina ennen ajoneuvon käyttöönottoa käyttäjän on tarkastettava se ja varmistettava, ettei
ajoneuvossa ole selvästi näkyviä vaurioita. Mistä tahansa havaitsemistaan vaurioista käyttäjän
tulee ilmoittaa Beastille kohdan 1.3 mukaisia yhteystietoja käyttäen. Käyttäjällä on myös
mahdollisuus ottaa mobiilisovelluksen avulla kuvia vaurioista, ajoneuvon ulkonäöstä sekä
matkustamosta ennen vuokrauksen aloittamista. Puutteista ilmoittamatta jättämisen
tapauksessa puuteiden katsotaan syntyneen ajoneuvon käytön aikana ja käyttäjä on vastuussa
niistä.

5.7.

Ajon jälkeen käyttäjä palauttaa ajoneuvon sovittuun luovutuspaikkaan.

5.8.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että ajoneuvon lukituksen avaaminen ja lukitseminen voi viedä aikaa
tietoliikennepalvelun tarjoajasta riippuen ja hänen on maksettava myös siitä ajasta (ao. aika
lasketaan mukaan palvelun käyttöaikaan).

5.9.

Käyttäjä palauttaa ajoneuvon siinä kunnossa kuin se oli ennen käytön alkua, normaali
kuluminen huomioon ottaen. Ajoneuvon normaalia kulumista määrittäessään osapuolet
noudattavat asianomaisten toimialajärjestöjen (ml. Viron leasingyhtiöiden liitto, autojen myyntija palveluyhtiöiden liitto / AMTEL) antamia ohjeita. Yllä olevasta huolimatta normaali kuluminen
ei sisällä seuraavaa:

5.9.1.

rikkoutuneet, vääntyneet tai muutoin mekaanisesti tai lämmön vaikutuksesta vaurioituneet osat;

5.9.2.

toimimattomat laitteet ja mekanismit;

5.9.3.

rungon kolhut, maalikerroksen halkeamat ja selkeät naarmut (maalikerros on vaurioitunut
pohjakerrokseen asti);

5.9.4.

maalikerroksen kuluminen ajoneuvon liian voimakkaan pesun ja/tai muun puhdistuksen
seurauksena;

5.9.5.

huonolaatuiset korjaukset ja/tai korjauksessa syntyneet vauriot;

5.9.6.

halkeamat ikkunoissa tai rungossa;

5.9.7.

ikkunoissa tai korissa olevat naarmut, jotka johtuvat ajoneuvon väärästä käytöstä ja/tai
puhdistuksesta;

5.9.8.

matkustamon vauriot, mukaan lukien palaneet tai likaiset istuimet, rikkoutuneet muoviosat
tavaratilassa, rikkoutuneet ikkunankahvat;

5.9.9.

Tesla Performance -malleissa renkaiden kuluminen yli 1 millimetrin viikossa;

5.9.10. rungon geometrian vauriot.
5.10.

Jos käyttäjä vahingoittaa ajoneuvon rengasta, hän on velvollinen maksamaan Beastille
sopimussakkona 100 euroa jokaisesta vaurioituneesta renkaasta. Jos renkaan vaurio on niin
suuri, että rengasta ei ole enää mahdollista korjata, käyttäjän tulee korvata Beastille uuden
renkaan hinta.

5.11.

Jos käyttäjä vahingoittaa ajoneuvon pyörää, hänen on Tesla Model 3 Standard Range Plus mallia vuokrattaessa maksettava Beastille sopimussakkona 150 euroa jokaisesta
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vahingoittuneesta pyörästä; Tesla Model 3 Long Range and Performance -versioiden sekä
Tesla Model S:n ja Tesla Model X:n tapauksessa 300 euroa jokaisesta vahingoittuneesta
pyörästä.
5.12.

Jos (i) ajoneuvo menee rikki, (ii) kojelaudan varoitusvalot syttyvät, (iii) siitä kuuluu epänormaalia
ääntä tai (iv) tapahtuu jotain muuta, mikä estää ajoneuvon turvallisen käytön, käyttäjän on
välittömästi lopetettava ajoneuvon käyttö, ilmoitettava asiasta Beastille kohdan 1.3 mukaisia
yhteystietoja käyttäen ja sitten toimittava Beastin ohjeiden mukaisesti.

5.13.

Jos ajoneuvo (i) varastetaan tai (ii) vaurioituu onnettomuuden tm. tapahtuman seurauksena,
käyttäjän täytyy välittömästi ilmoittaa asiasta Beastille kohdan 1.3 mukaisesti, sekä tarvittaessa
myös viranomaisille (poliisille, palokunnalle), täyttää onnettomuusilmoitus sekä tehdä kaikki
muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ajoneuvolle ja/tai kolmansille osapuolille tai omaisuudelle
aiheutuvien lisävaurioiden estämiseksi tai vähentämiseksi. Jos edellisessä virkkeessä kuvattua
ilmoitusta ei välitetä Beastille ja tarvittaessa asianomaisille viranomaisille, käyttäjän on
maksettava 1500 euron sopimussakko.

5.14.

Käyttäjä takaa, että ajoneuvoa ei käytetä enää sen jälkeen, kun ajoneuvo on mennyt rikki /
vaurioitunut tai jos sen myöhempi käyttö voi lisätä ajoneuvon vahinkoa tai olla vaarallista
liikenteelle.

5.15.

Beastilla on oikeus asentaa ajoneuvoon alkolukko (hengitysalkoholin mittausjärjestelmä), jotka
estää ajoneuvon käynnistämisen, jos kuljettajalta havaitaan merkkejä juopumuksesta. Jos
alkolukko havaitsee minkä tahansa juopumusasteen, käyttäjällä ei ole mahdollista käyttää
palvelua. Selvyyden vuoksi todettakoon, että jos alkolukko ei havaitse alkoholinkäytön merkkejä
ja sallii ajoneuvon käynnistämisen, tämä ei vapauta käyttäjää vastuusta, jos hän kuitenkin ajaa
juopuneena.

5.16.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää ajoneuvoa:

5.16.1. toimipaikan lakien kieltämään toimintaan;
5.16.2. ylittämään toistuvasti suurimman sallitun ajonopeuden yli 20 km/h kulloinkin voimassa olevan
liikennelain perusteella määrätyn rajoituksen mukaisesti kulloisellakin toimipaikalla;
5.16.3. ralliin, koeajoihin ja muihin urheilukilpailuihin osallistumiseen;
5.16.4. rataradoilla ja muilla moottoriurheiluun tarkoitetuilla radoilla, teillä tai komplekseilla ajamiseen;
5.16.5. sammuttaa ajoneuvon luistonesto ja/tai käyttää ajoneuvoa driftingiin;
5.16.6. kuljettamaan enemmän ihmisiä kuin ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa tai teknisessä
eritelmässä on sallittu;
5.16.7. kuljettamaan raskaampaa kuormaa kuin ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa tai teknisessä
eritelmässä sallitaan tai jatkuvaan lisääntyneen kuorman (eli raskaan tavaran) kuljettamiseen;
5.16.8. työntämään tai hinaamaan muita ajoneuvoja (mukaan lukien perävaunut) tai muita esineitä;
5.16.9. ajamaan off-road-olosuhteissa tai teillä, joita ei ole tarkoitettu ajoneuvolle, mukaan lukien tiet,
joiden pinnat voivat vahingoittaa renkaita, vanteita, jousituksia tai muita ajoneuvon
yksityiskohtia;
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5.16.10.

kuljettamaan ihmisiä kaupallisiin tarkoituksiin (ajoneuvon käyttö taksipalveluihin,
kuriiripalveluihin, ruoan toimittamiseen jne. on kielletty) ilman Beastin etukäteen antamaa
kirjallista lupaa;

5.16.11.

opettamaan ajamista;

5.16.12.

kuljettamaan vaarallisia aineita;

5.16.13.

kuljettamaan eläimiä muuten kuin näiden ehtojen mukaisesti; tai

5.16.14.

kuljettamaan esineitä, joita ei ole kiinnitetty kunnolla.

5.17.

Kohdissa 5.16.1–5.16.13 mainittujen rajoitusten rikkomisesta käyttäjän on maksettava Beastille
500 euron sopimussakko, ajoneuvon vaurioitumisen tapauksessa siihen lisätään erikseen
vakuutuksen omavastuu 2000 euroa ja muut kulut, joita ajoneuvon vakuuttanut vakuutusyhtiö
ei suostu korvaamaan.

5.18.

Käyttäjä takaa, että ajoneuvossa ei tupakoida ja että kaikkia eläimiä kuljetetaan vain
kuljetushäkissä, jonka voi tilata erikseen ajoneuvoa vuokrattaessa ja joka sitten sijoitetaan
ajoneuvon tavaratilaan. Mikäli ajoneuvossa tupakoidaan tai eläimiä ei kuljeteta sääntöjen
mukaisesti, käyttäjä on velvollinen maksamaan Beastille 300 euron sopimussakon.

5.19.

Ajoneuvoa saa pestä painepesulla vain käsinpesulassa ilman hankausaineita. Ajoneuvoa ei saa
pestä automaattipesussa, autopesutunnelissa tai muissa autopesuloissa, joissa ajoneuvon
pesuun käytetään harjoja ja voimakkaita painepesulaitteita, jotka voivat vahingoittaa ajoneuvon
laseja ja kattoluukkuja, kylkiä, suoja- tai maalikerrosta. Jos tätä rajoitusta rikotaan, käyttäjän on
maksettava Beastille 400 euron sopimussakko.

5.20.

Käyttäjä varmistaa, että ajoneuvon akun varaustilan ilmaisin ylittää aina 40 kilometriä. Mikäli
varaustilan ilmaisin on pudonnut alle 40 kilometrin lukeman, käyttäjä on velvollinen toimittamaan
ajoneuvon lähimpään latauspisteeseen ja aloittamaan latauksen. Jos ajoneuvo palautetaan alle
40 kilometrin lukemalla eikä latausta aloiteta, käyttäjältä peritään 40 euron sopimussakko.
Mikäli ajoneuvo palautetaan ja lataus aloitetaan lähes 40 km:n lukemalla, sopimussakkoa ei
peritä. Mikäli vuokraus päätetään ja ajoneuvo palautetaan alle 10-kilometrin varaustilan
lukemalla, käyttäjän tulee maksaa Beastille 300 euron sopimussakko muista olosuhteista
riippumatta.

5.21.

Ajoneuvon keskikonsolin näytön puhdistaminen muilla tuotteilla (mukaan lukien kemialliset
puhdistusaineet, kosteat pyyhkeet ja muut nestemäiset puhdistusaineet) on ehdottomasti
kielletty. Keskikonsolin puhdistaminen on sallittua vain erityisellä kuivalla mikrokuituliinalla, jota
säilytetään ajoneuvon hansikaslokerossa.

5.22.

Käyttäjän on varmistettava, että aina, kun ajoneuvo pysäköidään miksi tahansa ajaksi, valot ja
mediajärjestelmä sammutetaan, ikkunat, katto ja kattoluukku suljetaan ja ovet lukitaan.

5.23.

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä maanalaisille pysäköintialueille ja muille alueille, joista puuttuu
mobiilidatayhteys tai internetyhteys. Tietoliikenneyhteyden puuttuessa mobiilisovelluksella ei
ole mahdollista muodostaa yhteyttä ajoneuvoon, jolloin on tarpeellinen operatiivisen
palvelutiimin paikalletulo, josta seuraa 50–200 euron suuruinen sopimussakko, riippuen
tilanteen ratkaisuun kuluneesta ajasta ja tapahtumapaikan etäisyydestä lähimmästä
toimintapisteestä.

5.24.

On ehdottomasti kiellettyä lukea, kopioida, muokata tai poistaa ajoneuvon järjestelmätietoja
millään tavalla, mukaan lukien ajoneuvon luistoneston sammuttaminen tai asetusten
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muuttaminen driftaukseen. Edellä mainittujen rajoitusten rikkomisesta käyttäjän on maksettava
Beastille 500 euron sopimussakko, ajoneuvon vaurioitumisen tapauksessa siihen lisätään
erikseen vakuutuksen omavastuu 2000 euroa ja muut kulut, joita ajoneuvon vakuuttanut
vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan.
5.25.

Jokaisen ajon jälkeen käyttäjän on palautettava ajoneuvo sovittuun luovutuspaikkaan. Käyttäjä
on velvollinen varmistamaan, että ajoneuvoa ei pysäköidä kolmansille osapuolille tarkoitetuille
pysäköintipaikoille. Ajoneuvoa ei myöskään saa jättää paikkoihin, joissa pysäköinti on kielletty
liikennemerkeillä tai vastaavilla tiemerkinnöillä. Käyttäjä on vastuussa liikennesääntöjen ja
muiden ajoneuvon pysäköintiä säätelevien lakien rikkomisesta.

5.26.

Mikäli Käyttäjä pysäköi ajoneuvon maksulliselle parkkipaikalle ajoneuvon käytön aikana, hän
maksaa pysäköinnistä itse tai korvaa Beastille kaikki siihen liittyvät kulut. Mikäli Käyttäjä ei ole
maksanut pysäköintimaksua asianmukaisesti, Käyttäjä on velvollinen maksamaan Beastille
sopimussakkoa 15 euroa jokaiselta pysäköintimaksun viivästyspäivältä. Tällaisen
sopimussakon maksaminen Beastille ei vapauta Käyttäjää velvollisuudesta maksaa
pysäköintimaksu.

5.27.

Ajoneuvon varaaminen.

5.27.1. Ajoneuvo tulee varata ennen ajon alkua. Ajoneuvo varataan mobiilisovelluksen kautta.
Varausaika näkyy, kun Ajoneuvo on varattu mobiilisovelluksessa.
5.27.2. Beastilla on oikeus periä varauksen peruuttamisesta mobiilisovelluksessa esitetyn hinnaston
mukainen maksu.
5.27.3. Ajoneuvon varaamiseksi on toimittava seuraavasti: (i) kirjauduttava sisään mobiilisovellukseen,
(ii) valittava sopiva ajoneuvo ja (iii) vahvistettava ajoneuvon varaus.
5.27.4. Varausvahvistus näkyy käyttäjän mobiilisovelluksessa.
5.27.5. Käyttäjä voi käyttää ajoneuvoa varausvahvistuksessa ilmoitetun ajan kuluessa. Mikäli käyttäjä
ylittää ajoneuvon enimmäiskäyttöajan, ajoneuvon varaus raukeaa automaattisesti ja käyttäjä on
velvollinen palauttamaan ajoneuvon välittömästi sovittuun luovutuspaikkaan.
5.28.

Ajoneuvon käyttö.

5.28.1. Vastaanottaakseen ajoneuvon, käyttäjä avaa ajoneuvon ovien lukituksen, painamalla
mobiilisovelluksessa “Unlock” (Avaa) -painiketta.
5.28.2. Ajon aloittamiseksi käyttäjän on painettava “Start Drive” -painiketta, painettava sitten
jarrupoljinta ja kytkettävä vaihde päälle.
5.28.3. Myös lyhytaikaista pysäköintiä varten ajoneuvo on lukittava ja avattava myöhemmin uudelleen
mobiilisovelluksen kautta.
5.28.4. Ajoneuvon akku voidaan ladata maksutta latauskortilla ja ajoneuvossa olevilla lataustarvikkeilla.
Latauskortin käyttö muiden ajoneuvojen lataamiseen on ehdottomasti kielletty. Tämän säännön
rikkomisesta käyttäjä on velvollinen maksamaan Beastille 200 euron sopimussakon.
Latauskortin katoamisen tai varkauden sattuessa Käyttäjän tulee maksaa Beastille 50 euron
sopimussakko.
5.28.5. Kun Käyttäjä on lopettanut ajoneuvon käytön, hänen on palautettava ajoneuvo sovittuun
luovutuspaikkaan.
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5.28.6. Beastilla on oikeus vaihtaa käyttäjän käyttämä ajoneuvo käytön aikana toiseen saman luokan
ja samoilla parametreilla varustettuun ajoneuvoon, suorittaakseen vaihdettavan ajoneuvon
määräaikaishuolto- ja korjaustöitä, korjatakseen vaurioita ja tehdäkseen muita toimenpiteitä.
Asiasta
ilmoitetaan
käyttäjälle
puhelimitse,
sähköpostilla,
tekstiviestillä
tai
mobiilisovellusviestillä vähintään kolme päivää etukäteen. Käyttäjän on mahdollistettava
Beastille ajoneuvon vaihto, muun muassa palautettava sen avaimet ja muut ajoneuvossa olleet
esineet sekä poistettava ajoneuvosta kaikki henkilökohtaiset tavaransa. Tämä tapahtuu Beastin
määräämänä aikana ja paikassa. Jos ajoneuvo jää vaihtamatta, käyttäjä on velvollinen
korvaamaan Beastille kaikki aiheutuneet vahingot.
5.28.7. Kun ajoneuvo palautetaan luovutuspaikkaan, käyttäjä ei saa jättää siihen mitään
henkilökohtaisiaesineitä. Käyttäjän on varmistettava, että kaikki ajoneuvon asiakirjat, tarvikkeet
ja lisälaitteet (mukaan lukien ajoneuvon avain avaimenperällä tai avainkortti, latauskortit ja laitteet, pysäköintikello, sammutin, ensiapulaukku, turvaliivin ja varoituskolmion sisältävä Teslalaukku,
mikrokuituliina
keskikonsoliin
puhdistukseen,
desinfiointiainepullo,
käsienpuhdistusliinat, auton puhdistusliinat, sateenvarjo, puhelinlaturit ja tarvittaessa lasten
turvaistuimet ja lemmikkieläinten kuljetushäkit) ovat alkuperäisissä paikoissaan. Ajoneuvon
asiakirjojen, tarvikkeiden ja lisälaitteiden katoamisen tai varkauden sattuessa Käyttäjän tulee
maksaa Beastille enintään 600 euron sopimussakko.
5.28.8. Ajoneuvo tulee palauttaa ja pysäköidä julkiselle alueelle, jossa siihen on pääsy milloin tahansa.
Ajoneuvoa ei saa jättää esteiden rajoittamalle alueelle (lukuun ottamatta tiettyjen lentokenttien
luovutusalueita tai muita mobiilisovelluksessa mainittuja alueita), yksityisille pysäköintialueille
tai muille yksityisomistuksessa oleville alueille. Jos tätä rajoitusta rikotaan, käyttäjän on
maksettava Beastille 100 euron sopimussakko.
5.29.

Ajoneuvon palauttamiseksi käyttäjän on lukittava ajoneuvon ovet mobiilisovelluksessa
annettujen ohjeiden mukaisesti ja noudatettava muita mobiilisovelluksessa määriteltyjä ehtoja,
joissa voidaan muun muassa vaatia, että käyttäjä ottaa kuvia ajoneuvosta. Ajoneuvon
palauttamisen yhteydessä käyttäjän tulee varmistaa, että ajoneuvon valot ja mediajärjestelmä
on sammutettu, ikkunat, katto ja kattoluukku ovat kiinni ja ovet lukossa.

5.30.

Jos ajoneuvo on varattu beast.rent -verkkosivuston kautta ja sen palauttaminen sovittuun
aikaan myöhästyy käyttäjän syystä, käyttäjän on maksettava sopimussakkona 25 euroa
jokaisesta myöhästyneestä kolmestakymmenestä (30) minuutista.

5.31.

Mobiilisovellusta käytettäessä peruspalvelumaksu kertyy, kunnes mobiilisovelluksessa käytetyt
palvelut on lopetettu onnistuneesti mobiilisovelluksessa määriteltyjen lopetusmenettelyjen
mukaisesti ja ajoneuvo on palautettu asianmukaiseen luovutuspaikkaan.

6.

MAKSUEHDOT

6.1.

Käyttäjä maksaa Beastille peruspalvelumaksua jokaiselta ajoneuvon käyttöminuutilta
mobiilisovelluksessa esitetyn ajoneuvon käyttöajan alkuhetkellä voimassa olevan hinnaston
(hinnastojen) mukaisesti. Käyttäjät, jotka varaavat ajoneuvoja verkkosivuston kautta, maksavat
valitulta vuokra-ajalta kiinteän summan verkkosivustolla olevan hinnaston (hinnastojen)
mukaisesti.

6.2.

Ajoneuvon käyttöaika tallennetaan ajoneuvojärjestelmään. Ajanlaskenta alkaa ajoneuvon
varaushetkestä ja päättyy, kun ajoneuvo on palautettu luovutuspaikkaan ja lukittu.
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6.3.

Käyttäjä maksaa Beastille kilometrimaksun jokaisesta mobiilisovelluksessa ja/tai
verkkosivustolla asetetun päivittäisen (24 tunnin) kilometrirajan ylittävästä kilometristä
mobiilisovelluksen ja sivuston voimassa olevan hinnaston (hinnastojen) mukaisesti.

6.4.

Käyttäjä voi hankkia itselleen Beast Bucksin ja maksaa palveluista sen kautta Beast Bucksin
ehtojen mukaisesti.

6.5.

Käyttäjä yhdistää maksukorttinsa mobiilisovellustiliinsä. Käyttäjä voi liittää mobiilisovelluksessa
tililleen useita maksukortteja. Tiliin liitetyn maksukortin tulee mahdollistaa käyttäjän pankkitilin
automaattinen veloitus. Palvelumaksu veloitetaan automaattisesti maksukortilta joko ajoneuvon
käyttöajan alkaessa tai ajoneuvon käyttöajan päätyttyä. Maksun hylkäämisestä Beast ilmoittaa
Käyttäjälle puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai mobiilisovelluksen kautta lähetetyllä
viestillä, vaatimalla erääntyvän maksun välitöntä maksamista ja/tai Ajoneuvon palauttamista.
Jos Käyttäjä ei suorita maksua tai ei palauta ajoneuvoa 24 tunnin kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta, Beastilla on oikeus tehdä poliisille ilmoitus ajoneuvon varkaudesta.

6.6.

Mikäli käyttäjä yhdistää mobiilisovelluksessa maksukortin tiliinsä, Beast tarkistaa maksukortin
oikeellisuuden ennen vuokrauksen hyväksymistä, varaamalla siltä 50 tai 100 euroa käyttäjän
iän mukaan. Varattu summa palautetaan käyttäjän tilille sen jälkeen, kun vuokrauksesta on
maksettu (maksu onnistunut). Aika, joka kuluu varatun summan palauttamiseen käyttäjän
pankkitilille, riippuu maksukortin myöntäjän menettelytavoista.

6.7.

Beast voi maksujen käsittelyyn käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa (esim. Stripe).
Ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöön sovelletaan tietosuojasääntöjä. Käyttäjää voidaan
vaatia hyväksymään ulkopuolisen palveluntarjoajan ehdot, voidakseen käyttää Beastin
palveluita.

6.8.

Käyttäjällä on oikeus saada ALV-laskuja, lisäämällä tarvittavat tiedot tililleen
mobiilisovelluksessa (vastaavat tiedot on lisättävä jokaisesta maksukortista, jonka yhteydessä
käyttäjä haluaa saada ALV-laskuja). ALV-laskut lähetetään käyttäjän sähköpostiosoitteeseen
jokaisen matkan jälkeen. ALV-laskuissa eriteltyjen palvelujen käyttäjäksi merkitään ajoneuvon
käyttäjä.

6.9.

Jos Beastilla ei ole mahdollista veloittaa koko summaa käyttäjän maksukortilta, käyttäjä ei saa
varata uutta ajoneuvoa ennen kuin edellinen summa tai mikä tahansa sopimussakko on
maksettu kokonaisuudessaan.

6.10.

Jos käyttäjälle ei lähetetä laskua sähköpostitse, hänellä on oikeus vaatia ao. laskua Beastilta
kohdan 1.3 mukaisia yhteystietoja käyttäen. Kaikki käyttäjän laskut ovat käyttäjän saatavilla
hänen mobiilisovellustilillään.

6.11.

Mikäli käyttäjä ei pysty maksamaan Beastille maksettavaa summaa eräpäivään mennessä,
Beastilla on oikeus panna vireille maksumääräysmenettely, valtuuttaa perintäyhtiö perimään
velka käyttäjältä tai siirtää ao. saatava perintäyhtiölle.

6.12.

Jos Käyttäjä rikkoo jotakin näissä ehdoissa asetettua velvoitetta tai rajoitusta, josta määrätään
sopimussakko, viivästyskorko, vahingonkorvaus tai mikä tahansa muu korvaus (jäljempänä
yhteisesti “sakko”), Beastilla on oikeus veloittaa tällainen sakko automaattisesti miltä tahansa
mobiilisovelluksessa käyttäjän tiliinsä yhdistetyltä maksukortilta. Jos maksu hylätään, Käyttäjä
maksaa Beastille sakon 10 kalenteripäivän kuluessa Beastin asiaa koskevasta vaatimuksesta
lukien.

6.13.

Beastilla on oikeus vaatia käyttäjältä viivästyskorkoa 0,05 % jokaiselta viivästyspäivältä.
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6.14.

Kaikki näissä ehdoissa tai mobiilisovelluksessa mainitut sopimussakot käsitellään Beastille
aiheutuvina kiistattomina vähimmäisvahinkoina. Sopimussakon maksaminen ei vapauta
käyttäjää velvollisuudesta korvata Beastille mitä tahansa muuta sopimussakon määrän ylittävää
vahinkoa. Sopimussakon maksaminen ei myöskään vapauta käyttäjää tästä sopimuksesta
johtuvien velvoitteiden täyttämisestä.

6.15.

Kun käyttäjän mobiilisovelluksessa kuvattujen palveluiden määräaika umpeutuu, Beastilla on
oikeus pakottaa käyttäjää maksamaan palveluista täysimääräisesti määräajan loppuun
mennessä. Mikäli Käyttäjä ei pysty maksamaan palveluista täysimääräisesti määräajan loppuun
mennessä, hänen on palautettava ajoneuvo luovutuspaikkaan, lukittava se ja lopetettava
ajaminen viimeistään tunnin kuluessa Beastin maksuvaatimuksen vastaanottamisesta. Mikäli
Käyttäjä ei pysty maksamaan palveluista täysimääräisesti eikä palauta ajoneuvoa
luovutuspaikkaan, Beastilla on oikeus estää käyttäjän pääsy mobiilisovellukseen ja estää
häneltä ajoneuvon käyttö, kunnes käyttäjä on maksanut palveluista täysimääräisesti, sekä
ilmoittaa poliisille varastetusta ajoneuvosta.

6.16.

Käyttäjä maksaa peruspalvelumaksua niin kauan kuin hän ei ole ylittänyt mobiilisovelluksen
hinnaston mukaista päivä-/viikko-/kuukausirajaa (tilanteesta riippuen). Mikäli käyttäjä käyttää
samaa ajoneuvoa seuraavana päivänä/viikkona/kuukautena (tilanteesta riippuen), hänen on
maksettava peruspalvelumaksu uudelleen, niin kauan kuin hän ei ole ylittänyt päivä-/viikko/kuukausirajaa (riippuen tilanteesta).

6.17.

Jos Käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, Beastilla on oikeus lopettaa palvelujen
tarjoaminen hänelle, peruuttaa hänen matkansa (tai varauksensa) ja rajoittaa hänen pääsyään
mobiilisovellukseen. Jos Käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, Beastilla on oikeus
antaa hänelle lisäaikaa, jotta käyttäjä voi lopettaa ehtojen rikkomisen (Beastilla on yksinoikeus
päättää, antaako se Käyttäjälle lisäaikaa ja kuinka paljon). Jos palvelujen tarjoaminen käyttäjälle
keskeytetään, käyttäjän matkat (varaukset) perutaan ja hänen pääsyään Beastin
mobiilisovellukseen rajoitetaan, käyttäjä on velvollinen toimittamaan ajoneuvon välittömästi
lähimpään luovutuspaikkaan, lukitsemaan ajoneuvon ja lopettamaan matkan asianmukaisella
tavalla. Jos käyttäjä ei palauta ajoneuvoa lähimpään luovutuspaikkaan, Beastilla on oikeus
estää käyttäjän pääsy mobiilisovellukseen ja/tai estää ajoneuvon käyttö (lukita ajoneuvo) ja/tai
lähettää Beastin edustaja noutamaan ajoneuvoa.

7.

MUUT EHDOT

7.1.

Nämä ehdot ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä on ne hyväksynyt.
Hyväksymisestä voidaan ilmoittaa monella tavalla: napsauttamalla Hyväksy-painiketta
rekisteröityessään käyttäjäksi Beast-mobiilisovelluksessa, rastittamalla Beast-verkkosivustolla
kentän ”Olen lukenut ja hyväksyn vuokrausehdot” -ruudun tai allekirjoittamalla digitaalisesti
(sovelluksen DigiDoc tai DocuSign kautta) ajoneuvojen vuokraamisen ja palvelujen
toimittamisen ehdot.

7.2.

Beast voi yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja ja mobiilisovelluksessa annettua hinnastoa,
ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai mobiilisovelluksen kautta.

7.3.

Jos näiden ehtojen tai hinnaston muutoksen ja käyttäjälle muutoksista ilmoittamisen jälkeen
käyttäjä päättää jatkaa ajoneuvon käyttöä, tämä katsotaan vahvistukseksi siitä, että hän
hyväksyy muutetut ehdot ja mobiilisovelluksessa esitetyn uuden hinnaston. Jos käyttäjä ei
hyväksy muutoksia, hänen on välittömästi palautettava ajoneuvo luovutuspaikkaan ja
lopetettava matka asianmukaisesti.
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7.4.

Seikka, että Beast ei käytä oikeuksiaan tai ei pane täytäntöön jotakin näiden ehtojen säännöstä,
ei tarkoita ao. oikeudesta luopumista tai säännöksen hylkäämistä.

7.5.

Jos jokin näiden ehtojen osa julistetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei
mitätöi muita ehtoja.

7.6.

Beast voi siirtää tämän sopimuksen (oman harkintansa mukaan, joko kokonaisuudessaan tai
yksittäisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta) emoyhtiölleen, sivuliikkeelleen tai
tytäryhtiölleen ilman käyttäjän etukäteistä suostumusta. Käyttäjä ei sitä vastoin voi siirtää näiden
ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään ilman Beastin kirjallista lupaa.

7.7.

Käyttäjän velvoitteiden täyttämiseen voidaan soveltaa käyttöpaikan lakeja, kuten käyttöpaikalla
voimassa olevia lakeja ja asetuksia (paikallinen lainsäädäntö) ja Käyttäjä sitoutuu
noudattamaan paikallista lainsäädäntöä.

7.8.

Nämä ehdot laaditaan ajoneuvon viimeisimmän rekisteröintimaan, tässä tapauksessa Suomen,
lainsäädännön mukaisesti ja niihin sovelletaan sen lakia. Kaikki näistä ehdoista tai niiden
rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat tai niihin liittyvät riidat,
erimielisyydet tai vaateet, joita osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan neuvottelemalla,
ratkaistaan Suomen vastaavissa tuomioistuimissa (esim. hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa,
korkeimmassa oikeudessa tai muussa erityistuomioistuimessa).
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