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1. VUOKRAKOHDE
Vuokraamo vuokraa Vuokraajalle Vuokra-auton, joka on samanaikaisesti internetissä myytävänä. Vuokraamo voi
käydä Vuokraajan luona vaihtamassa Vuokra-auton toiseen vastaavaan, kuten luvussa 7 tarkemmin määritellään.
Vuokra-auto on vähän käytetty, tieliikennekelpoinen henkilöauto. Vuokraamo osoittaa auton Vuokraajalle huomioiden hänen toiveensa, ajomääränsä sekä kykynsä ylläpitää auto kunnossa ja siistinä.
Vuokraamo asettaa Vuokraajan käyttöön maksukortin, jotta hän voi lisätä Vuokra-autoon polttoainetta. Vuokraaja
vastaa siitä, ettei korttia käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Kortti ja tunnusluku tulee säilyttää huolellisesti
erillään. Kadonneesta kortista on välittömästi ilmoitettava Vuokraamoon.
2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN
Vuokraamo luovuttaa Vuokra-auton vuokraajan käyttöön tarkistettuna, huollettuna, puhdistettuna ja tankattuna.
Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan Vuokra-auto ennen vuokrausta olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi ja niistä on heti ilmoitettava Vuokraamolle.
3. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Vuokra-autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä varovaisuutta. Vuokra-auto on lukittava aina sen jäädessä pysäköidyksi.
Vuokra-autoa saa kuljettaa Vuokraaja ja muut ajolupaan nimetyt henkilöt, kun heillä on voimassa oleva B-ajokortti.
Vuokra-auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin, ajo-opetukseen tai ajamiseen heikoilla
jäillä on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tupakointi autossa on kielletty. Samoin eläinten
tuominen autoon on kielletty muutoin kuin pienlemmikeille tarkoitetuissa kuljetuskopissa.
Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta
liikennerikoksesta tai -rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta. Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.
4. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokra-autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset. Vuokraajan omavastuu on rajattu 500 euroon per vahinko. Tuulilasivahingon osalta omavastuu on 200 euroa.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat aiheutuneet Vuokra-auton huolimattomasta, kielletystä tai virheellisestä käytöstä, väärän polttoaineen
käytöstä tai polttoaineen loppumisesta, tupakoinnista, nesteiden tai terävien esineiden kuljettamisesta, avaimen katoamisesta tai ajamisesta yleisen tieverkoston ulkopuolella.
Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet
Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai
muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta
täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.
5. MENETTELY VUOKRA-AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA
Vuokra-autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on ilmoitettava heti poliisille. Vuokraajan on ilmoitettava myös Vuokraamolle autoon tulevasta viasta tai sitä kohdanneesta vahingosta sekä
hänen on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutuskäsittelyä varten. Vuokraaja vastaa ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista
vahingoista täysimääräisesti.

Vakuutus usein korvaa viasta tai vahingosta aiheutuvat kohtuulliset hinaus-, korjaus- ja matkakulut. Vuokraajan tulee
ottaa yhteyttä Fennia 24h puhelinpäivystykseen ja noudattaa sen antamia ohjeita palvelujen tilaamiseksi.
Vuokraamo vastaa Vuokra-autossa ilmenevästä teknisestä viasta, jonka syynä on osien kuluminen tai Vuokraamon
laiminlyömä huolto- tai korjaustoimenpide. Vuokraamo korvaa tällöin Vuokraajan tilaamia hinaus- tai korjauspalveluita enintään 300 € edestä (mahdollisen vakuutuskorvauksen lisäksi), jos ne ovat välttämättömiä matkan jatkamiseksi
tai auton vaihtamiseksi Vuokraamon toimipisteessä toiseen. Vuokraamo ei korvaa Vuokraajalle aiheutuneita muita
kustannuksia.
6. VUOKRA JA VUOKRAVAKUUS
Vuokraajan tulee maksaa pankkitilille FI30 5104 0020 1359 62 vuokravakuus 800 € ennen vuokrauksen alkua. Vakuus
palautetaan Vuokraajalle sopimuksen päätyttyä edellyttäen, että Vuokraajalla ei ole maksamatonta vuokraa, vahingonkorvauksia tai muita kuluja.
Vuokra veloitetaan kuukausittain jälkikäteen, kun Vuokra-auto on vaihdettu toiseen, palautettu vuokraamoon tai toteutunut ajomäärä on muuten tarkistettu.
7. AUTON VAIHTAMINEN
Mikäli Vuokraamo haluaa vaihtaa Vuokra-auto toiseen, osapuolten tulee yhdessä joustavasti sopia, miten vaihto toteutetaan pääkaupunkiseudulla kolmen vuorokauden määräajassa. Vuokraajan tulee luovuttaa Vuokra-auto kaikkine
varusteineen, siistinä samassa kunnossa kuin vastaanotettaessa. Lisäveloitus Vuokraamon suorittamasta puhdistustyöstä on 12,50 € / 15 minuuttia.
Vuokraamo ei voi pyytää autoa vaihdettavaksi silloin, kun Vuokraaja on etukäteen ilmoittanut olevansa esteellinen
suorittamaan vaihtoa asetetussa määräajassa esimerkiksi työ- tai lomamatkan vuoksi. Esteellisyysajalta peritään
Vuokraajalta lisämaksua 50 € per alkava viikko.
Mikäli Vuokraaja laiminlyö luvun 7 velvollisuudet ja seurauksena Vuokra-autoa ei voida toimittaa mahdolliselle ostajalle koeajoon, Vuokraamo voi periä vahingonkorvauksena 300 €.
8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa vuokrasopimuksen kuluvan vuokrakuukauden loppuun ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle 14 vuorokautta etukäteen.
Vuokraamo voi irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään välittömästi, jos Vuokraaja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan ja aiheuttanut Vuokraamon toiminnalle tai omaisuudelle vahinkoa.
Vuokraamo pidättää oikeuden tarkistaa vuokrausehtoja ilmoittamalla Vuokraajalle muutoksesta vähintään 30 vuorokautta etukäteen.
Huomautukset ja irtisanomisilmoitus tulee antaa toiselle osapuolelle sähköpostitse vuokrasopimuksessa mainittuihin
osoitteisiin.
Vuokraajan tulee palauttaa Vuokra-auto Vuokraamon toimipisteeseen vuokrasopimuksen päättyessä kaikkine varusteineen, siistinä samassa kunnossa kuin vastaanotettaessa. Lisäveloitus Vuokraamon suorittamasta puhdistustyöstä
on 12,50 € / 15 minuuttia. Vuokraamo ilmoittaa kateissa olevasta autosta poliisille.
9. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

