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Vuokrauksen sopimusehdot 

 

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN 

 

Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 

 

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE 

 

Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen 

matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkastavat auton ja merkitsevät tarkastuksessa 

havaitut viat sekä puutteet vuokrasopimukseen. 

 

3.  VUOKRANMAKSU 

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan.  Vuokra tulee olla maksettuna ja näkyä 

vuokranantajan pankkitilillä ennen vuokraustapahtumaa. 

 

Maksuehdot:  

Veloitamme 150€ ennakkomaksun varauksen teon yhteydessä. Loput vuokrasta maksetaan 30 päivää 

ennen vuokrauksen alkua  - Mikäli varaus tehdään vähemmän kuin 30 päivää ennen vuokrauksen alkua, 

koko vuokrasumma on maksettava 7 päivän kuluessa varauksesta.  - Vuokrasumma on aina maksettava 

kokonaisuudessaan ennen auton noutoa. 

Peruutusehdot:  

Vähintään 100€ käsittelymaksu veloitetaan, mikäli vahvistettu varaus peruutetaan. -Mikäli peruutus 

tehdään 29-16vrk ennen vuokrauksen alkua, 50 % vuokrauksen hinnasta veloitetaan. - Mikäli peruutus 

tehdään vuokrapäivänä tai 15-1vrk ennen vuokrauksen alkua tai jos vuokraaja jättää tulematta paikalle, 

täysi vuokrahinta peritään. 

 

4. VUOKRAAN SISÄLTYY  

Käyttöopastus, wc-kemikaalit, wc-nesteet, kaskovakuutus 1000€:n omavastuulla, sopimuksen mukaiset 

ajokilometrit (kesäaikaan normaalisti 2000km/vko), ruokailuvälineet ja astiasto kuudelle, 

ruoanlaittovälineet, TV-DVD. Matkailuautossa on kaksi kaasupulloa. Kun auto palautetaan, toisen 

pulloista on oltava täynnä. Vuokraaja maksaa kaasun. 

 

 

 



   

 www.vaaksynpalvelutaksi.fi 

 

5. VUOKRAAN EI SISÄLLY 

 

Polttoaineet eikä rengaskorjaukset. 

 

6. VAKUUTUKSET 

 

Matkailuautossamme on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokraajan omavastuu kaikissa vahinkotapauksessa 

on 1000 euroa. Ulkomailla omavastuu on 2000 euroa. Vahingon sattuessa vuokraaja maksaa 

omavastuun vuokranantajalle.  Jos autolle koituneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, 

huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai auton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa 

alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokraajan korvata kaikki aiheutuneet 

vahingot, mukaan lukien korvaukset seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta. 

 

 

7. AUTON KÄYTTÖ 

 

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta 

ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. 

 

b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen 

kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) 

tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.  

 

c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-

opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. auton 

käyttö muiden kuin normaalien matkatavaroiden kuljettamiseen on kielletty. 

 

d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. 

 

e. Vuokranantajan luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton 

ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. 

MATKAILUAUTOA JA SEN VARUSTEITA TULEE KÄYTTÄÄ HUOLELLISESTI, mm. säilytystilat/-

kaapit tulee olla huolellisesti lukittuina ajon aikana. Kattoluukkuja ja ikkunoita ei saa pitää auki ajon 

aikana.   

f. Vuokranantaja ei korvaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingosta matkan aikana (esim. 

lämmityslaite, jääkaappi, ilmastointi)  Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle 

aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja. 
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8. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA 

 

Matkailuautossamme on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin 

vahinkotapauksessa on 1000 euroa. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka 

velvollinen: 

 

a. korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot 

 

b. korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonnet osat ja lisävarusteet 

 

c. korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. 

(Tupakointi ja eläinten kuljetus on kielletty!) 

 

d. suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksu, 

kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä. 

 

e. vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuulilasille tapahtuneet vahingot kuten kiveniskemät tai 

halkeamat. 

9. VUOKRAAJAN VASTUU  

 

a. kaikesta vahingosta 

Jos autolle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, 

törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen 

alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän 

sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. 

b. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen 

liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 

c. Muut maksuvelvollisuudet 

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä 

aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella 

vuokranantajalle määrätyt maksut. 

 

10. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUS 

 

Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana ja sovitussa 

paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen sekä ohjeet 

auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä 

vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja 

voi vaatia vahingonkorvausta. 

11. MATKAMITTARI 

 

a. Ajettu matka mitataan ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut 

matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokranantajan 

arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on 

ajettu pidempi tai lyhyempi matka. 
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b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokranantajalle matkamittarin mahdollisesta 

toimintavirheestä. 

 

12. POLTTOAINEET JA AUTON HOITO 

 

Matkailuautossa käytetään polttoaineena DIESELÖLJYÄ.  

Mikäli autoon laitetaan väärää polttoainetta, on vuokraaja vastuussa kaikista kuluista jotka tästä 

aiheutuvat.  Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, 

kuten esimerkiksi moottoriöljyn ja jäähdytinnesteen määrästä, renkaiden ilmanpaineista yms. 

 

13. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA 

 

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa 

kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä rikosilmoitus poliisille. 

Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta 

on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokranantajan 

kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin 

vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity 

tosite suoritetusta maksusta. 

b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen 

vuokranantajalle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden 

ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun 

kyseessä on henkilövahinko. Myös autolle tapahtuvista eläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä 

ilmoitus. 

 

14. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ 

 

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu merkittävä virhe, vuokraaja voi vaatia virheen 

oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen 

vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua.  

 

15.  AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ 

 

Vuokranantajalla on oikeus periä siivouskustannukset vuokraajalta jos auto ei ole palauttaessa sisältä 

siivottuna ja wc-kasetti sekä harmaavesisäiliö tyhjennettynä. Sisäsiivous 150 euroa ja wc:n tyhjennys 

30 euroa. Autoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat auton yhdessä. Tässä 

tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole 

tavanomaista kulumista on vuokraaja vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. 

a. auto on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan viimeisenä päivänä sovittuna aikana huolellisesti 

siistittynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä, lukuun ottamatta ulkopesua 

jonka hoitaa vuokranantaja. Palautusajan tai – paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava 

vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu 

vuokranantajalle tai kun vuokranantaja on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta 

vuokranantajan hyväksymään paikkaan. 
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b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu 

vuokranantajan kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Tällöin vuokraaja on velvollinen maksamaan 

vuokranantajalle vuokrasopimuksessa määrätyn maksun.  

 

c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a. ilmoitetut velvoitteet, vuokranantajalla on oikeus periä 

kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. 

  

16.  AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE 

 

Auton vieminen Suomen tasavallan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokranantajan lupaa. 

Vuokranantaja päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Auton 

viemisestä ulkomaille (Suomen rajojen ulkopuolelle) tulee sopia vuokranantajan kanssa jo varausta 

tehtäessä, jotta tarvittavat vakuutukset voidaan hankkia ajoissa. Vihreästä kortista (Green Card) 

veloitamme 50 euroa. 

17.  SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT 

 

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 

käsitellään erimielisyydet Lahden käräjäoikeudessa. 

  

 

TUPAKOINTI AUTOSSA SEKÄ AVOIMIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN LÄHEISYYDESSÄ ON KIELLETTY! 


