Kuormapyörän lainaussopimus
Vaara-kirjastot lainaa alla mainitun pyörän ja tarvikkeet alla mainitulle henkilölle seuraavin ehdoin:

-

-

Lainaaja on yli 18-vuotias, hänellä on lainausoikeus Vaara-kirjastoihin ja on todistanut
henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.
Lainaaja on lukenut kuormapyörän lainaussopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä.
Lainaaja sitoutuu huolehtimaan lainaamastaan pyörästä ja tarvikkeista sekä korvaamaan pyörälle
tai tarvikkeille aiheutuneet vahingot tai katoamisen.
(Huom! Kotivakuutus kattaa useimmiten myös lainatavaralle aiheutuneet vahingot ja varkauden,
joten lainaajan kannattaa tarkistaa oman kotivakuutuksensa ehdot ja voimassaolo).
Pyörä tulee aina lukita ja mahdollisuuksien mukaan säilyttää sisätiloissa tai muussa suojaisassa
paikassa. Ulkosäilytyksessä pyörä tulee peitellä pressulla kastumisen estämiseksi.
Lainaaja sitoutuu olemaan vastuussa omasta ja matkustajien turvallisuudesta sekä kuljettamaan
vain pyörällä sallitun määrän henkilöitä tai tavaroita.
Lainaaja sitoutuu ilmoittamaan pyörälle koituneesta vahingosta välittömästi (Vahtimestari,
kirjaston aukioloaikoina: puh. 050 343 7845). Kolaritilanteessa paikalle tulee kutsua poliisi laatimaan
kolariraportti.
Pyörä palautetaan siistinä sekä mahdollisuuksien mukaan akku ladattuna (latausaika max. 6 h) ja
renkaat pumpattuina.
Lainaukseen liittyvät tiedustelut lukusali Vipunen 050 4435001.
Vaarakirjaston henkilökunta pidättää oikeuden olla lainaamatta pyörää harkintansa mukaan
esimerkiksi pyörän yllättävän huoltotarpeen tai rikkoutumisen vuoksi tai jos lainaaja ei ole
ajokuntoinen.
Pyöriä saa lainata vain voittoa tavoittelemattomaan toimintaan.

Pyörä palautetaan siihen Vaara-kirjastojen toimipisteeseen, josta se on lainattu. Pyörä tulee palauttaa
lainauksen päättymispäivänä viimeistään 1 tunti ennen kirjaston sulkemista.
Lainattava kuormapyörä (merkitse):
☐ Babboe Big E, akku ja laturi, sadekuomu ja lukot: runkolukko plus irtolukko
☐ Urban Arrow Family, akku ja laturi, sadekuomu (yleensä paikoillaan), suojapressu ja lukot: runkolukko
plus irtolukko
☐ Scandinavian Riksa, akku ja laturi, sadekuomu (yleensä paikoillaan), suojapressu ja lukko: irtolukko
Lainaajan nimi:__________________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________________
Puh. __________________________________________________________________
Sähköposti:_____________________________________________________________
Laina-aika (1 vko): eräpäivä ____.____.2021
Paikka ja pvm.:
Lainaajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

PYÖRÄN PALAUTUS:
Pvm ja kellonaika:
Mahdolliset huomiot pyörän kunnosta/palaute:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mitä kuormapyörillä saa kuljettaa:

-

Kuormapyörälainaamossa on kolme sähköavusteista pyörää: Babboe Big E, Urban Arrow Family
ja Scandinavian Riksa. Kuormapyörillä voi kuljettaa samaan aikaan sekä henkilöitä että tavaroita.
Painorajoitukset:
Babboe: laatikko 100 kg, tarakka 80 kg
Urban: laatikko noin 50 kg
Scandinavian riksa: penkki: max 300 kg

Henkilömäärärajoitukset (huomioi painorajat):

-

Lainaamon kaksipyöräisellä kuormapyörällä (Urban arrow) saa kuljettaa yhtä enintään
kymmenvuotiasta lasta tai kahta enintään kuusivuotiasta lasta.
Lainaamon kolmipyöräisellä polkupyörällä (Babboe) saa kuljettaa enintään neljää lasta tai 100
kg tavaraa.
Lainaamon riksalla saa kuljettaa korkeintaan kahta aikuista matkustajaa.
Pyörien tarakalla saa kuljettaa vain tavaroita.
Kuormapyörillä ei saa kuljettaa lemmikkejä.

Kuormapyörälainaamo on yksi Ilmastokorttelit -hankkeen toimenpiteitä
Kuormapyörälainaamo perustettiin osana Ilmastokorttelit – uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa -hanketta.
Hanke oli toiminnassa 1.8.2018-31.5.2021. Lainaamo on kokeilu kevyemmän ja kestävämmän liikkumisen
lisäämiseksi.
Kuormapyörät ovat lainattavana Joensuun seutukirjastossa niin kauan kuin ne ovat toimintakuntoisia.
Lisää Ilmastokorttelit-hankkeesta voit lukea Joensuun kaupungin ilmastosivuilta: www.climatejoensuu.fi
Lisää kuormapyöristä ja muista Joensuun seutukirjaston palveluista: vaara.finna.fi
Lainaussopimuksesta otettava kopio säilytetään lainausajan lainauspisteessä.

Muista varoa kaarteissa, että et kaadu pyörällä. Kova vauhti esim. alamäessä yhdistettynä
painavaan kuormaan voi rikkoa pyörän – ja sinut! Kuormapyörät ovat kalliita, pidä siis kuin omaasi!

