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ASUNTOAUTON VUOKRAUSEHDOT Voimassa 1.1.2018 alkaen
1. VUOKRAUSSOPIMUS
Vuokrasopimus syntyy auton vuokralle antajan (”Vuokraamo”) ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen
henkilön tai juridisen henkilön edustaman yrityksen (”Asiakas”) välille sopimuksen allekirjoittamisella.
Asiakas hyväksyy tässä dokumentissa kerrotut ehdot sellaisenaan asuntoauton varauksen yhteydessä.

2. VARAAMINEN JA TAKUUMAKSU
Auton varaamisen yhteydessä Asiakas maksaa takuumaksun/pantin 300 € vuokraamon
ilmoittamalle tilille. Vuokraamo vahvistaa varauksen sen jälkeen kun suoritus näkyy Vuokraamon
tilillä. Kun Asiakas on palauttanut auton samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä, Vuokraamo
palauttaa tarkastuksen jälkeen takuumaksun Asiakkaan ilmoittamalle tilille.

3. VUOKRAN MAKSAMINEN
Asiakas suorittaa auton vuokran kokonaisuudessa käteisellä (käteiskuitti) tai verkkopankin kautta
Vuokraamon tilille ennakkoon tai autoa noudettaessa.

4. VAATIMUKSET ASIAKKAALLE
Asiakkaan ja ajoneuvon kuljettajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Vähintään B-luokan voimassa oleva ajokortti (esitettävä autoa noudettaessa).
• Luottotiedot kunnossa ja voimassa oleva luottokortti (Vuokraamolla lupa tarkistaa luottotiedot).
• Vähintään 25 vuoden ikä, vähintään 2 vuoden ajokokemus ja vuokrattavaan autoon nähden
riittävä ajotaito.
• Asiakas ei saa luovuttaa ajoneuvoa muille kuin vuokrasopimuksessa mahdollisesti mainituille
toiselle kuljettajalle.
• Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa
mainittujen henkilöiden käyttöön.
• Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokraamon kirjallista lupaa.
• Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille.

5. AUTON LUOVUTUS ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN JA AUTON TARKASTAMINEN
Vuokraamo luovuttaa auton Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.
Vuokraamo on tarkistanut auton ennen Asiakkaalle luovuttamista. Tästä huolimatta myös Asiakas on
velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien
vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista
vaurioista tai puutteista auton vastaanoton yhteydessä ja ne kirjataan vuokrasopimukseen. Mikäli
puutteita tai vikoja ei ole kirjattu vuokrasopimukseen, on asiakas vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne
ovat olleet asiakkaan havaittavissa tarkastushetkellä.

6. VUOKRAAN SISÄLTYVÄT ASIAT
Vuokraan sisältyy seuraavat asiat:
• ajoneuvo varusteineen
• sopimuksen mukaiset ajokilometrit
• kaksi kaasupulloa, joista toinen on palautettava täynnä
• WC-kemikaali
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sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen liittymistä varten
vuokrauskäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset, Asiakkaan omavastuu
pohjoismaissa on 800 eur/vahinkotapahtuma vakuutuksesta korvattavista vahingoista
jos vahinko johtuu Asiakkaan tekemisestä siten, ettei liikenne- tai kaskovakuutus sitä korvaa,
niin Asiakas vastaa korjaus- ja haittakustannuksista täysimääräisesti.

7. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Auton käyttäminen on kielletty lainvastaiseen tarkoitukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin,
hinaukseen ja ajo-opetukseen. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole
Vuokraamon kanssa erikseen sovittu vuokrasopimuksessa. Jos auto viedään luvatta Suomen
rajojen ulkopuolelle, niin Asiakas vastaa täysimääräisesti mahdollisten vahinkojen korvauksista.
Tupakointi auton sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Laiminlyönnistä peritään 1000 € lisämaksu.
Voimakkaiden hajusteiden käyttö auton sisätiloissa on kielletty, koska auton pitää soveltua myös
hajusteyliherkkien käyttöön! Hiuslakat ym. voimakkaat hajusteet on sumutettava auton ulkopuolella.
Laiminlyönnistä peritään auton puhdistamiskustannukset.
Kotieläinten kuljetus auton sisätiloissa on kielletty. Auton takatalliin voidaan erillisestä
pyynnöstä laittaa Vuokraamon toimesta koiran kuljetushäkki.
Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut:
• Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet
vahingot sekä korvaamaan kadonneet osat tai varusteet.
• Asiakas on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan
• Asiakas on velvollinen noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta
• Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla
• Asiakkaan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten
rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä.
• Asiakas on velvollinen käyttämään sähkölaitteita niin, etteivät akut pääse tyhjenemään. Jos
ajoneuvon starttiakku on tyhjentynyt Asiakkaan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen
päälle jättämisestä parkkeerattuun ajoneuvoon, on Asiakas velvollinen itse hoitamaan
ajoneuvon käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että ajoneuvo saadaan käyntiin. Asiakasta
suositellaan kytkemään ajoneuvo verkkovirtaan leiriytyessä, jolloin akkujen latautuminen
voidaan parhaiten varmistaa.
• Autosta ei saa antaa lisävirtaa toiseen autoon.
• Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
• Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toisen henkilön
kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty siihen lupa.
• Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille kuljettajalle, josta on
erikseen vuokrasopimuksessa sovittu.
• Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät
Asiakkaan vaatimukset (sopimusehtojen kohta 4.).
• Asiakas maksaa täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti ja
pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, ylikuormamaksut, rikesakot,
ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneet sakot, tietullimaksut
sekä ruuhkamaksut. Asiakkaan allekirjoittama vuokrasopimus oikeuttaa Vuokraamon
antamaan viranomaisille Asiakkaan henkilötiedot edellä todettujen seuraamusmaksujen
määräämiseksi.
• Asiakas maksaa käyttämänsä polttoaineen.
• Autossa käytetään diesel-polttoainetta. Asiakas vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai
käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Asiakas palauttaa auton
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vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja tankkausmaksu
takuumaksusta. Huom! Polttoainetankki on kuskin oven vieressä luukun alla.
Jos vuokrauksen aikana auton vesisäiliöön laitetaan polttoainetta tai jotain muuta ainetta kuin
puhdasta vettä, niin Asiakas vastaa vesijärjestelmän uusimiskustannuksista täysimääräisesti.
Vuokralaisen on liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, ovet ja
kattoluukut ovat suljettuna sekä tukijalat ylhäällä. Sateella on huolehdittava ikkunoiden,
ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten, ettei ajoneuvoon pääse satamaan sisälle.

8. AUTON PALAUTUS, MAHDOLLISET KORVAUKSET JA OMAVASTUUT
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on
palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.
Auto on palautettava vuokrasopimuksessa sovittuun paikkaan ja sovittuun aikaan kaikkine
varusteineen. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu
Vuokraamoon tai kun Vuokraamo on saanut Asiakkaan ilmoituksen auton palauttamisesta Vuokraamon
hyväksymään paikkaan. Palautusajan muuttumisesta Asiakkaan on sovittava Vuokraamon kanssa
riittävän ajoissa. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole
sovittu Vuokraamon kanssa, on Vuokraamolla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 eur/h,
jokaiselta alkavalta tunnilta.
Jos autoa ei palautettu sopimuksen mukaisesti eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu,
Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä
omaisuudesta.
Ajoneuvo pitää palauttaa polttoainesäiliö täynnä. Mikäli säiliötä ei ole täytetty, käy Vuokraamon
edustaja sen täyttämässä ja perii takuumaksusta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä 20 euron
täyttömaksun. Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö
tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä. Mikäli wc-kasettia ei ole tyhjennetty ja puhdistettu tai
sisäsiivous on tekemättä, peritään 100 € ylimääräinen maksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan
Vuokraamolle auton sisätilojen likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset, jos auto ei
ole vastaavassa kunnossa kuin se oli luovutettaessa Asiakkaalle. Vuokraamo huolehtii auton
ulkopesusta.
Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet
vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena
sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Asiakkaan vastuu on kuitenkin rajattu
vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu 800 eur veloitetaan
jokaisesta liikennevahingosta erikseen.
Mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa
tupakointi, voimakkaiden hajusteiden käyttö auton sisätiloissa, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai
vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, ajoneuvon
koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa ajaminen, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai
auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot
täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta.
Auton sisätilojen tupakointikiellon laiminlyönnistä peritään 1000 € lisämaksu vaikka näkyvää vahinkoa
ei olisi tullutkaan.
Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai
välillisesti johtuneet Asiakaan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan
aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta
sopimusehtojen rikkomisesta.
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Asiakas vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa
vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai
tämän vakuutusyhtiöltä.

9. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA
VIIVÄSTYKSESTÄ
Vuokraamo vastaa siitä, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan
käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli Asiakas ei saa autoa käyttönsä sovitun
mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Vuokraamo ei ole vastuussa
matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokraamo ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista Asiakkaalle,
Asiakkaan omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokraamo ei korvaa matkan
keskeytymisestä asiakkaalle aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja.
Vuokraamo ei vastaa Asiakkaan omaisuudesta, joka on ollut ajoneuvossa esim. varkaustapauksissa,
mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa.

10. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- VIKA- TAI
VARKAUSTAPAUKSESSA
Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi autoon tulleesta teknisestä tai muusta viasta tai autoa
kohdanneesta vahingosta Vuokraamolle.
Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina
ilmoitettava heti myös poliisille.
Vahinkotilanteessa Asiakkaan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Asiakas
vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä.
Tekninen tai muu vika
Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Asiakkaan
käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Jos virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on
matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Asiakas voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon
kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Asiakas on erikseen sovittaessa ja Vuokraamon niin
vaatiessa velvollinen toimittamaan ajoneuvo korjattavaksi Vuokraamon lukuun.
Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.
Rengasvaurio
Asiakas on velvollinen noudattamaan varovaisuutta esim. tietyöalueilla ajaessaan ja välttämään
tietyöpätkiä mahdollisuuksien mukaan. Rengasrikon sattuessa Asiakas vaihtaa tai vaihdattaa
vararenkaan autoon ja korjauttaa rikkoutuneen renkaan viipymättä.
Liikennevahinko
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta Vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa
vähänkään epäselvä, on Asiakkaan ilmoitettava asiasta myös poliisille. Jos kyseessä on
henkilövahinko, niin poliisille pitää tehdä aina ilmoitus. Myös hirvieläinvahingoissa (poro, hirvi, peura)
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Asiakkaan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava Vuokraamolle poliisin antama todistus
tehdystä ilmoituksesta.
Varkaus
Asiakkaan on tehtävä ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta viipymättä ilmoitus poliisille ja
Vuokraamolle. Poliisi ja Vuokraamo ohjeistavat Asiakasta, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta
on ryhdyttävä.
Jos Asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä
syntyneestä vahingosta.

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.
Asiakas on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun
palautuspaikkaan.
Jos Asiakas purkaa sopimuksen
•
•
•

14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraamo palauttaa takuumaksun/pantin vähennettynä 50
€:lla
7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraamo palauttaa takuumaksun/pantin vähennettynä
100,00 €:lla
7 vrk tai sitä myöhemmin ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraamo pidättää takuumaksun/pantin
300 €

Ajoneuvon käytön estyessä vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu Vuokraamon saatua
ilmoituksen tapahtuneesta. Jos Vuokraamo purkaa vuokrasopimuksen, on Asiakas velvollinen
palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä Vuokraamoon.

12. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Ajoneuvon palauttaminen ennen vuokra-ajan päättymistä ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun
vuokrahinnan palauttamiseen Asiakkaalle.

13. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos
erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan
käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

