VUOKRAUSEHDOT
1. AUTON KÄYTTÖ
-Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö
omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla ja ajoreiteillä.
-Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa; autoa ei saa luovuttaa toiselle henkilölle
ellei siitä ole mainintaa vuokrasopimuksessa. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva
ajokortti. Vuokraaja on velvollinen tuomaan tämän vuokrasopimuksen sisällön
sopimukseen merkityille kuljettajille.
-Vuokrauksen kohdetta ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin ( autokilpailut,
hinauksiin, jäällä tai maastossa ajamiseen, ajo-opetuksiin tms. Normaalista poikkeavaan
käyttöön. Ajoneuvo on aina lukittava pysäköidessä ja avaimia on säilytettävä
huolellisesti.
-Auton luovutustilaisuudessa mahdolliset auton virheet tulee tarkastaa ja että ne on
kirjattu mahdollisten vaurioiden syntymisen ajankohtaa määritellessä.

2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA
-Vuokraaja vastaa ajoneuvosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä
arvosta, kunnes ajoneuvo on palautettu ja luovutettu sovitusti vuokraamolle. Vuokraaja
on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä
ajoneuvosta kadonneet osat sopimukseen merkittyyn omavastuun summaan saakka,
edellyttäen että vuokraaja on ilmoittanut kaikki vahingot kokonaisuudessaan.
-Mikäli vuokraaja on syyllistynyt tahallisuuteen, törkeään tuottamukseen, alkoholin tai
huumaavan aineen käyttämiseen ajossa tai rikollisiin tarkoituksiin tai luovuttanut
ajoneuvon kolmannelle henkilölle ilman vuokraajan lupaa tai muuten rikkonut tämän
sopimuksen ehtoja on vuokraaja velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan
riippumatta sovitun omavastuun määrästä.
-Vuokra-aikana tulleet pysäköintivirhe-,ylikuorma-, ylinopeus ym. Maksut ja sakot on
velvollinen maksamaan.

-Ajoneuvon liikennevakuutuksesta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen
maksamaan tämän sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30
vuorokaudelta.
-Vuokraaja vapautuu edellä mainituista korvausvelvollisuudesta mikäli vuokraaja saa täyden
korvauksen vahingostaan liikenne-,palo-, varkaus- tai muun vakuutuksen perusteella tai
vahingon aiheuttajalta.

3.VUOKRA
-Vuokraamo voi periä vuokrauksen alkaessa kohtuullisen talletuksen ja ennakoitua vuokraa
vastaavan rahamäärän tai avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla
on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen
kuitenkin luottokorttiyhtiöiden sääntöjä.
-Vuokran maksutapa sovitaan sopimuksen alussa, vuokra voidaan maksaa etukäteen jolloin
mahdolliset lisäpäivät sekä muut lisäkulut tulee maksaa ajoneuvon palauttamisen
yhteydessä. Vuokran maksutapa tulee kirjata vuokrasopimukseen. Mikäli vuokraajaksi
ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat
yhteisvastuussa vuokran sekä mahdollisten muiden kulujen maksamisesta.

4.VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
-Vuokraamon velvollisuus on toimittaa ajoneuvo lainmukaisessa käyttökunnossa sovittuna
aikana sovittuun paikkaan. Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen
ajoneuvon käyttöön. Ellei vuokraaja saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti , voi hän
purkaa sopimuksen.

5.POLTTOAINE JA AUTON HUOLTO
-Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Sovittaessa erillisestä korvauksesta auto
voidaan palauttaa myös tankkaamattomana. Väärän polttoaineen tankkaamisesta tai
muiden nesteiden vääristä täyttämisistä aiheutuneista vahingoista vastaa vuokraaja.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkastuksista, kuten
moottoriöljyn määrästä, jäähdytinnesteistä , renkaiden ilmanpaineista ym.

6.VUOKRAAJAN TOIMENPITEET
-Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä virheestä
tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta ( varkaudesta on ilmoitettava myös
poliisille) Vuokraamo ilmoittaa välittömästi jatkotoimenpiteistä. Vuokraaja voi korjauttaa
ajoneuvoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta jos se on matkan
jatkumisen kannalta välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on toimitettava ajoneuvoa
korjanneelta korjaamolta todistus tehdystä työstä sekä erittely suoritetusta maksusta.
-Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen
poliisille sekä vuokraamolle. Poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta tulee toimittaa
vuokraajalle mikäli syyllisyys liikennevahinkoon on epäselvä tai kyseessä on henkilövahinko,
rattijuopumus tai eläimen kanssa tapahtunut kolari.
-Mikäli vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, vastaa vuokraaja
vuokraamolle siitä syntyneet vahingot.

7.VUOKRAAMON VASTUU VIRHEESTÄ
-Ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenneet mahdolliset virheet kuten tekninen vika , voi
vuokraaja vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa mikäli vuokraamo saa
kohtuullisessa ajassa vian tai virheen korjattua tai toimitettua korvaavan ajoneuvon tilalle.
Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia korkeintaan sen suuruista
korvausta, miltä osin matka jäi tekemättä.

8.AUTON PALAUTTAMINEN
-Ajoneuvon palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra
käytetyn vuokra-ajan mukaan normaalihinnaston mukaisin hinnoitteluperustein.
-Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan
tai paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokraamon kanssa.

-Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy kun ajoneuvo on palautettu vuokraamon
edustajalle. Jos vuokraaja laiminlyö edellä ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus
periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet taloudelliset
menetykset.
-Jos ajoneuvoa ei palauteta vuokra-ajan päättyessä eikä muusta ole sovittu vuokraamon
kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

9.SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
-Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos on todennäköistä että vuokraaja rikkoo
olennaisesti vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene
käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai
varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen
ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa sopimuksen
vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvo viivytyksettä vuokraamolle.

10.AJONEUVON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN
ULKOPUOLELLE
-Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon erillistä
vuokrasopimukseen kirjattua lupaa. Vuokraamo päättää luvan myöntämisestä
tapauskohtaisesti.

11.SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
-Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli erimielisyydet
saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Varkauden käräjäoikeudessa.

Vuokrausehdot on laadittu yleisten autovuokraamojen ehtojen pohjalta
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