
Asuntoauton vuokraussopimus. 

1. Auton luovutus ja käyttö  

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta hyvin sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja 
varovaisuutta, sekä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. 

Autoa saa kuljettaa tämän sopimuksen lopussa listatut, samaan vuokraajaryhmään kuuluvat henkilöt. 
Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva Suomen lain mukainen B-ajokortti. Autoa ei saa luovuttaa muille tai 
kuljettaa kukaan muu kuin vuokrasopimukseen merkityt henkilöt. Autoa vuokraavilta tullaan tarkistamaan 
ajokortit ja niistä otetaan kopiot. 

Auto luovutetaan vuokraajalle klo 16 vuokrauksen alkamispäivänä. Palautus tapahtuu viimeistään klo 12 
vuokrauksen päättymispäivänä.  

Auton käyttäminen lain vastaiseen tarkoitukseen sekä jäällä ajaminen virallisesti merkittyjen jääteiden 
ulkopuolella on kielletty. 

Tupakointi autossa ja avonaisten ovien tai ikkunoiden läheisyydessä on kielletty. 

Avotulen tekeminen auton läheisyydessä on kielletty. 

Eläinten tuonti autoon on kielletty.  

Auto on aina välittömästi lukittava, kun se jätetään ilman valvontaa tai sen välittömästä läheisyydestä 
poistutaan. 

Ennen ajoneuvon luovutusta auto käydään vuokraajan ja vuokranantajan kanssa yhdessä läpi ja 
tarkistetaan mahdolliset puutteet ja vauriot joita autossa on ennen auton luovutusta. Mahdolliset puutteet 
ja viat mainittu tämän sopimuksen liitteessä 1.  

2. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle 

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty. Ulkomailla 
käytöstä on sovittava erikseen.  

3. Vuokraajan vastuu 

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on 
palautettu vuokraajalle. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot 
sekä autosta kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli korvaus saadaan vakuutusyhtiöltä, on vuokraaja 
velvollinen maksamaan omavastuun osuuden. 

Mikäli autolle tai sen varusteille sattuneet vahingot ovat johtuneet vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä 
tuottamuksellisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, 
auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen 
ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan sekä maksamaan 
auton seisonta-ajasta vuokrakulut, kuitenkin enintään 30 pv saakka. 

Vuokraaja on velvollinen maksamaan itse pysäköintivirhemaksut sekä ylinopeussakot. 

Mahdolliset myöhemmin tulevat sakot esim. kamerasakot laskutetaan vuokraajalta. 

4. Vuokra 



Vuokraaja maksaa varausmaksun 300 € varauksen yhteydessä. Varausmaksu maksetaan sähköpostilla 
toimitettavan laskun mukaisesti. Mikäli varauksen peruu 30 pv ennen ensimmäistä vuokrauspäivää maksu 
palautetaan. Mikäli varaus perutaan niin, että ensimmäiseen vuokrauspäivään on alle 30 pv, maksua ei 
palauteta. Varausmaksu palautetaan, kun auto palautetaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisessa 
kunnossa vuokraamolle.  

Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokran viimeistään autoa noudettaessa suomalaisella pankki- tai 
luottokortilla.  

5. Vuokraan sisältyy 

Ajoneuvon vuokraan sisältyy auton sopimuksen aikaisen käyttöoikeuden lisäksi: 

- Opastus auton toimintaan.  

- Rajoittamattomat ajokilometrit kotimaassa. Ulkomaille vietäessä kilometreistä sovitaan erikseen. 

- Liikenne- ja kaskovakuutus 200€ omavastuulla. Jos vaurion korjaus maksaa vähemmän kuin omavastuu, 
asiakas maksaa vain todelliset korjauskustannukset.  

- WC-kemikaalit, yksi täysi pullo kaasua, ruokailu- ja ruoanlaittovälineet, EEC sähköpiuha ja sovitin, 
kaasugrilli, markiisin alle tuleva matto. 

- Puhelintuki tarvittaessa matkan aikana.  

6. Auton palautus ja mahdollinen jälkilaskutus 

Auto on palautettava liikkeen osoitteeseen Rekolankulma 8, 63300 Alavus viimeistään vuokra-ajan 
päättyessä. Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä 
on vuokraaja vastuussa niistä, niiden täydestä arvosta. Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan 
päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta tehdään ilmoitus 
poliisille. Mikäli auto palautetaan myöhässä sovitusta ajasta, on vuokraamo oikeutettu korvaukseen 
50€/alkava 30min myöhästyminen.  

Auto on palautettava polttoainetankki täytettynä, wc-säiliö tyhjennettynä ja huuhdeltuna sekä 
jätevesisäiliöt tyhjennettynä. Vajaan polttoainetankin täyttö veloitetaan asiakkaalta toteutuneen mukaan. 
WC kasetin tyhjennys ja huuhtelu 150€. 

Auto tulee palauttaa sisältä siivottuna ja astiat tiskattuna. Mikäli niin ei ole tehty, siivouksesta veloitetaan 
erikseen. Erikseen suoritettavan loppusiivouksen hinta on 150€/kerta.  

Auto tarkistetaan mielellään yhdessä asiakkaan kanssa. Mahdolliset löydetyt puutteet ja viat mainittu 
tämän sopimuksen liitteessä 2. Vuokrauksen aikana syntyneistä vaurioista aiheutuneista kustannuksista ja 
niiden korvauksesta tarkemmin kohdassa 3.  

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei 
palauttaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, 
josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia. Mahdolliset myöhemmin tulleet 
parkkisakot tai ylinopeussakot laskutetaan jälkilaskutuksena. 

Kulut vähennetään ensisijaisesti maksetusta pantista/varausmaksusta. Jos pantti ei riitä kattamaan 
kustannuksia, on vuokranantajalla oikeus periä sen yli menevät kulut vuokraajalta.  

 

7. Auton hoito ja tankkaus 



Vuokra-aikana vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten 
moottoriöljyn ja jäähdyttäjän nesteistä, tuulilasin pesunesteestä sekä renkaiden ilmanpaineista yms. 

Vuokraan eivät sisälly polttoaineet. Autoon saa tankata vain dieselpolttoainetta. Vuokraaja on 
korvausvelvollinen väärän tankkauksen aiheuttamista kaikista kustannuksista ja auton seisonta-ajan 
vuokrasta. 

Auto luovutetaan polttoainetankki täynnä ja palautetaan polttoainetankki täynnä. 

Autoa ei saa jättää kylmilleen talviaikana, elleivät vesisäiliöt ole tyhjennettynä. 

Autosta on huolehdittava hyvin. Auton vääräoppisesta käytöstä johtuvat korjauskulut peritään asiakkaalta. 

8. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa. 

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneistä virheestä/ viasta, autoon 
kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tai ilkivallasta on tehtävä ilmoitus myös poliisille. 

Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. 

9. Vuokraamon velvollisuus 

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. 

Mikäli auto on edellisen vuokraajan aikana rikkoutunut, kolaroitu, varastettu tai on muuten 
vuokrauskelvoton, ei vuokraamo ole vahingonkorvaus velvollinen seuraaville vuokraajille vuokrauksen 
peruuntumisesta muutoin kuin maksetun varaus ja vuokrausmaksun verran. Vuokraamo ei ole myöskään 
vastuussa mistään välillisistä kustannuksista. Vuokraamon tulee ilmoittaa vuokrauksen peruuntumisesta 
kuitenkin heti itse tiedon siitä saatuaan. Vuokraamolla on oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara-
auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin vähintään 1 vuorokauden vuokra. 
Mikäli vara autoa ei pystytä toimittamaan on vuokraamo velvollinen palauttamaan ennakkoon maksetut 
varaus- ja vuokrausmaksut. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, 
lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai vahingoista vuokrauksen 
peruuntumisen johdosta. 

10. Vuokraamon vastuu auton virheistä 

Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa, jos matka keskeytyy teknisen vian, kolarin, 
varkauden tai muun syyn takia. Matkan keskeytyminen korvataan auton kaskovakuutuksen matkan 
keskeytymisestä määräävällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vain kaskovakuutuksen mukaiseen 
keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä 
kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai 
vahingoista auton rikkoutumisen, kolarin, varkauden tms. johdosta. Auton rikkouduttua teknisen vian takia 
on vuokraamo velvollinen palauttamaan vuokran niiltä päiviltä, jolloin auto ei ole ollut käytössä. 
Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan. 

11. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen tai varauksen peruminen 

Varaus voidaan perua veloituksetta 30vrk ennen vuokra-ajan alkua, jolloin varausmaksu ja mahdollisesti jo 
maksettu vuokra palautetaan. Alle 30 vrk ennen varausta tehdyistä peruutuksista palautetaan vuokramaksu 
jos se on ehditty maksaa, mutta varausmaksua ei palauteta 10 vrk tai sitä vähemmän aikaa enne 
nvuokrausajan alkua voidaan vuokrasumma jättää palauttamatta, jos korvaavaa vuokraajaa ei autolle löydy.   



Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli on käynyt ilmi, ettei vuokraaja 
pysty autoa asiallisesti käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen 
määräyksiä.  

12. Sopimusta koskevat riidat 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. 

Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan 
käräjäoikeudessa. 

13. Sopimuksen hyväksyminen 

Vuokraaja vahvistaa allekirjoituksellaan lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen sisällön 
tarkoituksen ja velvoitteet 

sekä vastuut. 

Paikka _Alavus___________________________________ 

Päivä 18.10.2021 

Vuokraaja ________________________________________________ 

Allekirjoitus _________________________________________________ 

Osoite _______________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Puhelin _________________________________________ 

Henkilötunnus _________________________________ 

Vuokra-aika: 

Luovutus 18.10.2021 klo____._____ 

Palautus  25.10.2021 klo 12.00 mennessä 

Vuokraaja: Tero Perälä, Siisti Vuokraus 

Allekirjoitus:       

 

Muut ajo-oikeuden omaavat samasta seurueesta. Täytä henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja 
henkilötunnus: 

        

        

        

        

        


