
          Vuokrausehdot – ajoneuvovuokraus 
Nämä vuokrausehdot koskevat kaikkia Vuokralleantajan (Automyynti 
A&H Avoin Yhtiö, Y-tunnus: 2561278-3) vuokraamia autoja ja 
perävaunuja. 

(1) VUOKRAUSKOHDE 
Vuokrauskohteena olevasta kulkuneuvosta on vuokrasopimukseen 
merkitty: 
- kulkuneuvon merkki ja malli 
- kulkuneuvon rekisterinumero 
Kummatkin osapuolet tarkistavat kulkuneuvon kunnon vuokrasopimuksen 
alkaessa ja päättyessä. 
Vuokra-ajan alkaessa vuokralleantaja luovuttaa kulkuneuvon vuokraajalle 
polttoainetankki täyteen tankattuna. 
Vuokra-ajan päättyessä vuokraaja luovuttaa kulkuneuvon takaisin 
vuokralleantajalle polttoainetankki täyteen tankattuna. Mikäli tankki ei ole 
täyteen tankattu, vuokraaja maksaa polttoaineen kustannukset ja lisäksi 
tankkauksen erilliskorvauksena 10 EUR. 

(2) VUOKRATTAVAN KULKUNEUVON KÄYTTÖTARKOITUS 
Kulkuneuvo vuokrataan tavanomaiseen ajoon tavanomaisissa 
tieolosuhteissa. Vuokraaja huolehtii siitä, että hän käyttää kulkuneuvoa 
tarkoituksenmukaisesti ja kulkuneuvon käyttöhjeen mukaisesti. Käyttöohje 
löytyy kulkuneuvon hansikaslokerosta tai muusta vuokralleantajan 
osoittamasta paikasta. Vuokraaja välttää ajotapaa, joka tarpeettomasti 
kuormittaa kulkuneuvon tekniikkaa tai vaarantaa turvallisuutta (mm. 
erityisen korkeilla kierrosluvuilla ajamista, käsijarrukäännöksiä, 
ylinopeutta, kilpa-ajoja, maastoajoa, yms. ei tule harjoittaa). 

- Jos kulkuneuvolla tullaan ajamaan muualla kuin tavanomaisissa 
tieolosuhteissa Suomessa, siitä tulee olla erillinen merkintä tässä 
sopimuksessa. 
- Kulkuneuvo on lukittava aina, kun kulkuneuvo on pysäköity 
miehittämättömänä. 
- Vuokraajalla tulee olla voimassaoleva ajokortti. Muilla kulkuneuvoa 
vuokrausaikana ajavilla henkilöillä tulee olla voimassaoleva ajokortti, ja 
heidän henkilöllisyytensä tulee olla merkittynä tähän sopimukseen. 

- Jos kulkuneuvossa on tarkoitus tupakoida, tai kuljettaa likaisia eläimiä tai 
esineitä, pitää näistä kaikista olla erillinen merkintä tässä sopimuksessa. 

(3) VUOKRAAJAN VASTUU 
3.1 Vuokraajan vastuu 
 
Vuokraaja on sitoutunut korvaamaan täysimääräisesti vuokra-ajalla 
kulkuneuvolle aiheutuneet sakot ja vastaavanlaiset maksut (esim. 
pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot).  
Sopimukseen merkittyyn omavastuuseen asti vuokraaja on sitoutunut 
korvaamaan: 
- Kulkuneuvolle vuokra-aikana koituneet vahingot ja niiden korjauskulut. 
- Sopimuksessa määritelty päiväkorvausmaksun vahinkopäivästä alkaen 
enintään 20 päivän ajalta, jos vuokraajan aiheuttaman vahingon vuoksi 
kulkuneuvon vuokraaminen estyy. 
- Kulkuneuvon varusteille vuokra-aikana koituneet vahingot. 
- Siivouskulut, jos kulkuneuvolle on aiheutunut epätavallista likaantumista. 
- Muut vuokrausajalta kulkuneuvon käytöstä johtuvat kulut. 

Vuokraajan omavastuu on 50 % sopimukseen merkitystä omavastuu- 
summasta, jos vahinkotapahtuma on törmäys hirvieläimeen. 

 
3.2 Vuokraajan vastuu törkeässä vahingontuottamuksessa 
Jos vuokraaja on törkeästi tai selvästi tahallisesti aiheuttanut vahinkoa 
kulkuneuvolle, tai käyttänyt kulkuneuvoa päihteiden vaikutuksen alaisena, 
tai käyttänyt kulkuneuvoa rikollisiin tarkoituksiin: 
- Vuokraaja sitoutuu korvaamaan omavastuusummasta riippumatta koko 
vahingon vuokralleantajalle. 

3.3 Vuokraajan vapaus korvausvastuusta 
Jos vahingon vastapuoli tai vastapuolen liikennevakuutus korvaa vahingon 
täydellisesti vuokralleantajalle, vapautuu vuokraaja tällöin korvausvastuusta 
 

(4) VUOKRALLEANTAJAN VASTUU 
Vuokralleantaja luovuttaa kulkuneuvon sovittuna aikana ja sovitussa 
paikassa vuokraajalle. Kulkuneuvon tulee olla luovutettaessa ajo- ja 
toimintakuntoinen, ja olla lainmukainen. 
Vuokralleantaja antaa vuokraajalle riittävät ohjeet kulkuneuvon käytöstä 
(mm. millaista polttoainetta kulkuneuvo käyttää). 

Jos vuokralleantaja ei pysty toimittamaan kulkuneuvoa sovittuna hetkenä, 
voi vuokraaja tällöin: 

- vaatia alennusta vuokrasta tai 
- purkaa vuokrasopimuksen (jos viivästyminen on merkittävä) tai 
- vaatia hyvitystä vuokraajalle aiheutuneesta vahingosta. Tämä 
vuokralleantajan maksama hyvitys voi olla suuruudeltaan enintään 50 €. 
 

(5) VUOKRAN MAKSAMINEN 
Vuokraaja maksaa tässä sopimuksessa määritellyn vuokrahinnan 
vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä vuokralleantajalle. Jos 
vuokrauskohteeseen kohdistuu vuokra-ajalta muita maksuja (ks. kohta 3.1), 
vuokraaja maksaa myös ne mahdollisimman pian. 

Jos vuokra-aikana kulkuneuvolla on ollut muita kuljettajia, on vuokraaja 
vastuussa myös heidän aiheuttamistaan kuluista. 
 

(6 ) KULKUNEUVON HOITO VUOKRA-AIKANA 
Vuokraaja vastaa siitä, että käyttää kulkuneuvossa oikeanlaista 
polttoainetta. 
Vuokraajan tulee myös huolehtia kulkuneuvon yksinkertaisimmista 
hoitotoimenpiteistä kulkuneuvon käyttöoppaan mukaisesti (tällä 
tarkoitetaan esimerkiksi rengaspaineiden, lasinpesunesteen, öljymäärän, 
jäähdytinnestemäärän ja moottorin lämpötilamittarin seuraamista). 
 

(7) KULKUNEUVON VAHINKO-, TOIMINTAHÄIRIÖ- JA 
VARKAUSTILANTEET 
Vuokraajan on heti otettava yhteys vuokralleantajaan, jos kulkuneuvoon 
tulee toimintahäiriö, tai kulkuneuvoon kohdistuu vahinko (esim. kolari), tai 
kulkuneuvo varastetaan. Vuokralleantaja kertoo vuokraajalle jatko-ohjeet 
näissä tilanteissa. Ensisijainen yhteydenottotapa on puhelinsoitto ja 
tekstiviesti. 
Liikennevahingoissa on täytettävä vahinkoilmoitus-lomake. Lisäksi 
poliisiin tulee aina ottaa yhteyttä ja toimittaa poliisin tosite tapahtumista 
vuokralleantajalle seuraavissa tilanteissa: 
- liikennevahinkotilanteessa, jossa syyllisyys ei ole varma 
- henkilövahinkotilanteessa 
- hirvikolaritilanteessa 

Jos kulkuneuvossa ilmenee toimintahäiriö, vaikka kulkuneuvoa on käytetty 
ja hoidettu tarkoituksenmukaisesti (ks. Vuokrausehdot kohdat 2 ja 6), 
vuokraaja voi: 
- Vaatia alennusta vuokrasta, TAI 

- Purkaa vuokrasopimuksen (jos häiriö on merkittävä). [Tällöin 
Vuokralleantaja korvaa matkustajien siirtymiskuluja halvimmalla 
kuljetusvälineellä lähimmälle julkisen liikenteen asemalle (esim. juna-
asema, linja-autoasema). Siirtymiskuluina korvataan esitettyjä kuitteja 
vastaan yhteensä korkeintaan: 50 €, TAI 

- Vaatia hyvitystä vuokraajalle aiheutuneesta erityisen merkittävästä 
vahingosta (esim. vuokraajan erityisen merkittävä taloudellinen menetys, 
vuokraajan terveyteen kohdistunut merkittävä vahinko). Tämä 
vuokralleantajan maksama hyvitys voi olla suuruudeltaan enintään 50 €. 
 

(8) KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN VUOKRA-AJAN 
PÄÄTTYESSÄ 
Vuokraaja palauttaa kulkuneuvon sovittuun paikkaan sovittuna aikana 
sopimuksen mukaisesti. Jos kulkuneuvoa ei ole palautettu sovittuna aikana 
sovittuun paikkaan, on vuokralleantajalla oikeus vaatia vuokraajalta 
hyvitystä vuokralleantajalle aiheutuneesta vahingosta. 
 

(9) SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
Sekä vuokralleantaja että vuokraaja voivat purkaa tämän sopimuksen ilman 
eriteltyä syytä viimeistään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista. 
Sopimuksen purkavan osapuolen tulee toimittaa tieto purkamisesta toiselle 
osa-puolelle (ensisijainen ilmoitustapa on puhelinsoitto). 
Vuokralleantaja voi purkaa sopimuksen, jos vuokraaja rikkoo tätä 
sopimusta. Tällöin kulkuneuvo tulee palauttaa heti vuokralleantajalle. 
 
(10) SOPIMUSERIMIELISYYDET 
Sopimuserimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan neuvottelemalla ja 
Suomen Lakia noudattaen. Mikäli osapuolet eivät pääse 
yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan Jyväskylän 
käräjäoikeudessa. 


