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Sähköavusteisen polkupyörän lainausehdot 

 

Ohjeet ja vastuu 

Sähköpyörää lainataan Kokemäen Sähkö Oy:n kokonaisasiakkaille eli asiakkaille, jotka ostavat sähkönsä 

Kokemäen Sähköltä. 

Polkupyörän lainaaja huolehtii pyörän kunnosta ja turvallisuudesta sekä lainan alussa että laina-ajan. Mikäli pyörän 

kunnossa ilmenee huomautettavaa lainan vastaanottohetkellä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Kokemäen Sähkölle. 

Polkupyörän saa lainata käyttöönsä vain Kokemäen Sähkön kokonaisasiakas (asiakas ostaa sähkönsä Kokemäen 

Sähköltä). Henkilön tiedot tarkistetaan Kokemäen Sähkö Oy:n asiakastietojärjestelmästä ennen pyörän luovutusta. 

Lainaaja sitoutuu ajoneuvon lainmukaiseen kuljettamiseen ja käyttöön, sekä vastaamaan sääntöjen tai lain 

laiminlyönnistä johtuvien toimenpiteiden kustannuksista. Huom! Uusi tieliikennelaki 1.6.2020 alkaen 

(www2.liikenneturva.fi/tieliikennelaki) sisältää mm. uutta tietoa polkupyörän/pyöräilijän pakollisista varusteista 

kun ajetaan pimeän tai hämärän aikaan.  

Sähköavusteista polkupyörää ei saa ylikuormittaa eli pyörää ei saa ajaa/kuljettaa kuin yksi henkilö kerrallaan. Pyörä 

tulee aina olla lukittuna, kun se ei ole ajossa. 

Kokemäen Sähkö Oy ei vastaa pyörällä mahdollisesti sattuvista välillisistä/välittömistä vahingoista. Lainaajan tulee 

välittömästä ilmoittaa polkupyörään kohdistuvista mahdollisista vaurioista tai rikkoontumisesta Kokemäen Sähkölle. 

Mikäli sähköpyörä jostain syystä vaurioituu pahoin tai sitä ei palauteta takaisin, on asiakas velvollinen korvaamaan 

Kokemäen Sähkölle pyörän arvon (2000 €). 

Lainausehdot 

Sähköavusteisen polkupyörän saa käyttöönsä sovituksi ajaksi (2 vrk). Pyörä tulee tarkistaa aina ennen lainausta ja 

mahdollisista vioista tulee informoida heti. Pyörän luovuttaja antaa tarvittavan opastuksen/informaation pyörän 

käytöstä lainan alkaessa. Polkupyörä pitää palauttaa Kokemäen Sähkön konttorille laina-ajan päättymispäivänä klo 

16 mennessä samassa kunnossa kuin se oli lainaan noudettaessa. 

Tietoa sähköavusteisesta polkupyörästä 

Sähköavusteisen polkupyörän mukana tulee ohjevihko, johon tulee tutustua ennen pyöräilyn aloittamista. Erityisesti 

on huomioitava akun käyttö ja lataaminen. 

 

Turvallisuusohjeita: 

- käytä aina kypärää 

- noudata liikennesääntöjä 

- anna lasten käyttää pyörää vain valvotusti 

- maksimipaino on 120 kg (pyöräilijä ja kuorma) 

- käytä pyörää yksin 

- älä avaa tai yritä huoltaa pyörän sähköisiä osia 

- älä väärinkäytä pyörää tai yritä tehdä sillä temppuja 

- valojen käyttö on pakollista pimeässä pyöräiltäessä (ks. Tieliikennelaki 1.6.2020) 

- älä pyöräile alkoholin vaikutuksen alaisena 
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