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PC-KÄYTTÄJÄT RY  LAINAUSSITOUMUS 
 
   26.8.2003 

 
Lainaajan nimi 

 
Jäsennumero 

 
Henkilötunnus 

 
Puhelinnumero 

 
Osoite 
 

 

Lainaajan henkilöllisyys todettu (yhdistys täyttää, merkitse asiakirjan myöntäjä ja numero tai myöntämispäivä) 

� ajokortti ______________________________    � passi, numero _____________ 

� henkilökortti ___________________________    � henkilö tunnettu 

 
LAINATTAVAT LAITTEET JA NIIHIN KUULUVAT IRRALLISET VARUSTEET LIITTEENÄ 
OLEVAN VARUSTELUETTELON MUKAISESTI 
 
�  Videokamera Sony DCR-TV25E 

Sarjanumero 223841, korvausarvo 1.300 € 
 

� Digitaalikamera Canon Powershot 3G 

Sarjanumero 5231209027, korvausarvo 1200 € 
 

 
Laitteiden lainaamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja: 
 

1. Lainattavat laitteet. Lainattavat laitteet merkitään tähän lomakkeeseen ja liitteenä olevaan varusteluetteloon  
nimikirjaimilla. Korvausarvo tarkoittaa laitteen käypää arvoa varusteineen silloin, kun ne luovutetaan lainaajan 
haltuun. 

2. Postitse lainaaminen. Mikäli lainattava laite toimitetaan lainaajalle postin kautta, lainaajan tulee lähettää 
PCUF:lle tämä sitoumus liitteineen täytettyinä sekä liittää mukaan jäljennös viranomaisen myöntämästä 
henkilöllisyyden todistavasta asiakirjasta. Yhdistys voi periä lainaajalta kohtuulliset postituskulut. 

3. Huolellisuusvelvoite. Lainaaja sitoutuu käsittelemään ja säilyttämään lainattavia laitteita huolellisesti. Lainaaja 
ei saa ilman yhdistyksen suostumusta avata laitteiden koteloita tai korjata epäkuntoon menneitä laitteita. 

4. Laitteen käyttö. Laite lainataan jäsenen omaan käyttöön. Laitteen vuokraaminen ja edelleen luovuttaminen 
kolmannelle on kielletty. 

5. Kuluvat tarvikkeet. Lainaaja hankkii omalla kustannuksellaan laitteisiin tarvittavat kuluvat varusteet, kuten 
paristot ja filmikasetit. Yhdistys myy näitä omakustannushintaan, mutta lainaaja voi hankkia niitä muualtakin. 

6. Laitteen palauttaminen. Lainatut laitteet on palautettava sovittuna aikana joko yhdistyksen toimihenkilölle tai 
postitse yhdistykselle. 

7. Laina-aika ja ylitysseuraamus. Laina-aika on kaksi viikkoa, johon sisältyy mahdolliseen postinkulkuun kuluva 
aika. Lainatut laitteet on palautettava siten, että ne ovat yhdistyksen hallussa viimeistään laina-ajan päättyessä. 
Yhdistys voi periä lainaajalta kultakin myöhässä palautetulta tuotteelta 100 euron viivästysmaksun jokaiselta 
alkavalta myöhästymisviikolta. 

8. Vastuu korjauskuluista. Lainaaja vastaa yhdistykselle kaikista korjauskustannuksista, jotka aiheutuvat 
laitteeseen laina-aikana tulleista vahingoista riippumatta siitä, kuka vahingon on aiheuttanut. 

9. Vastuu katoamisesta. Lainaaja vastaa tuotteen häviämisestä. Mikäli laite katoaa tai se menetetään rikoksella, 
lainaajan on suoritettava yhdistykselle laitteen korvausarvo ellei yhdistyksen laitteille ottama vakuutus korvaa 
vahinkoa. 

10. Seuraamus palauttamatta jättämisestä. Mikäli lainaaja ei hänelle annetusta kehotuksesta huolimatta palauta 
lainattua laitetta neljän viikon kuluessa laina-ajan päättymisestä, yhdistyksen hallitus voi päättää, että laite 
tulkitaan kadonneeksi ja että lainaajan on suoritettava yhdistykselle laitteen korvausarvo. 

11. Vastuunrajoitus. Yhdistys ei vastaa mistään lainattavien laitteiden käytössä aiheutuneista välillisistä tai 
välittömistä vahingoista. 

 
 
SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
 

Paikka ja aika 

 
Lainaajan allekirjoitus Nimen selvennys 

 

 


