Väliviiva Oy (3095561-7)
Riippiläntie 2 A
38100 Sastamala
postia@valiviiva.fi
040 220 8614

VUOKRASOPIMUS

Vuokranantaja

Väliviiva Oy

Vuokrauskohde

Matkailuauto Fiat Ducato, rek.nro HNI-894

Vuokraaja

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Kuva ajokortista
Vuokrausaika

____.____.______ - ___.___.____

Vuokrahinta

_________ €

Varausmaksu maksettu

__________

Kilometrit vuokrauksen
alkaessa

______________ km

Kilometrit vuokrauksen
päättyessä

______________ km

Vuokrausehdot
1. Varaaminen ja vuokran maksu
Kesäkaudella (01.06.-15.08.) minimivuokrausaika on seitsemän (7) vuorokautta,
muina aikoina sopimuksen mukaan. Vuokra-aika alkaa yleensä klo 16.00 ja
päättyy klo 14.00.
Varaamisen yhteydessä maksetaan vuokrahinnasta varausmaksuksi 100€ kutakin
vuokrausviikkoa kohden. Mikäli vuokraaja peruu matkan vähintään 30 vuorokautta
ennen varauksen alkua, summa palautetaan kokonaisuudessaan. Jos vuokraaja peruu
matkan alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, summaa ei palauteta
Loppusumma suoritetaan pankki- tai luottokortilla vuokrauksen alkamisajankohtana
autoa noudettaessa.
Vuokrasopimus allekirjoitetaan vuokrauksen alkamisajankohtana ja vuokraaja on
velvollinen esittämään voimassa olevan todistuksen ajo-oikeudestaan
vuokranantajalle.

Kilometrirajoitukset
Kesäkausi (01.06.-15.08)
3000 km / viikko, ylimääräiset kilometrit 0,25 € /km
Muuna aikana
2000 km / viikko, ylimääräiset kilometrit 0,20 €/ km
Lisäkilometrit maksetaan palautuksen yhteydessä.
2. Varauksen peruuttaminen
Varaus tulee peruuttaa 30 vuorokautta ennen varauksen alkamista.
Mikäli vuokrausajankohtaan on peruutushetkellä alle 30 vuorokautta,
varausmaksua ei palauteta
3. Asuntoauton käyttö
a) Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella
tavalla. Vuokraaja noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.
b) Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee tarkkailla myös
auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi.
c) Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista
tarkkailusta, kuten rengaspaineista sekä öljyn ja jäähdytysnesteen
määrästä.
d) Vuokraajalla tulee olla B-luokan ajo-oikeus. Vuokraaja on itse vastuussa siitä, ettei
ajoneuvon paino mukana olevien tavaroiden kanssa ylitä 3500 kg:a.
e) Vuokraaja on velvollinen lukitsemaan auton aina poistuessaan sen läheisyydestä.
Autoa ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle tai paikkaan, jossa
leiriytyminen on erikseen kielletty.
f) Vuokraaja perehtyy auton käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta
matkailuauton jääkaapin päältä. Vuokraaja vastaa auton loppusiivouksesta, jollei
asiasta toisin sovita.
g) Ajoneuvon vienti Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta on
kielletty.
h) Ajoneuvon vieminen autopesuautomaattiin on kielletty, sillä se voi vahingoittaa
aurinkopaneeleita.
i) Suuritehoisten sähkölaitteiden, esim. vedenkeitin, käyttö on kielletty. Ne voivat
kuormittaa sähköjärjestelmää liikaa ja aiheuttaa pysyvän vaurion. Matkapuhelimien
ja tietokoneiden lataus on sallittua.

4. Vuokraan sisältyvät asiat
Vuokraan sisältyy käyttöopastus, matkailuauton vakuutus 750 €:n omavastuulla,
sopimuksen mukaiset kilometrit, kaasupullo, ajoneuvossa olevien astioiden ja
ruoanlaittovälineiden sekä muiden varusteiden käyttö.
5. Vakuutukset
Matkailuauto on vakuutettu liikenne- ja kaskovakuutuksella. Vuokraajan
omavastuu vahinkotapauksissa on 750 €. Mikäli matkailuautolle aiheutuneet
vahingot johtuvat suoraan vuokraajan huolimattomuudesta, tahallisuudesta tai
matkailuauton väärinkäytöstä tai jos vuokraaja on vahingon tapahtumahetkellä
alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata
kaikki aiheutuneet vahingot.
6. Vastuu matkailuautosta ja sen varusteista vuokra-aikana
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki autolle aiheutuneet vahingot
kokonaisuudessaan. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin
vuokralaisen omavastuu kussakin vahingossa on 750 €. Mikäli autolle sattuu vahinko
vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus viimeistään seitsemän (7) vuorokauden
kuluessa auton palauttamisesta.
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana
matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut,
ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset sekä ylikuormausmaksut jne.
Mikäli dieselpolttoainetankkiin tankataan väärää polttoainetta, on vuokraaja
velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 1000 €.
Lemmikkieläinten kuljettaminen autossa ilman erillistä sopimusta on kiellettyä.
Mikäli lemmikkieläimiä kuljetetaan autossa ilman erillistä sopimusta, on vuokraaja
velvollinen maksamaan 200 €:n korvauksen.
Tupakointi ajoneuvon sisällä on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli auton
palautusvaiheessa tehtävässä tarkastuksessa todetaan tupakoidun sisätiloissa, on
vuokraaja velvollinen maksamaan 800 €:n korvauksen.
Mikäli vuokraaja aiheuttaa huolimattomuudellaan, piittaamattomuudellaan tai
muulla vastaavalla laiminlyönnillä matkailuauton kalusteiden, astioiden tai muiden
pienvälineiden rikkoutumisen, on vuokraaja velvollinen maksamaan vähintään 100
€:n korvauksen.
Asuntoauton jälleenvuokraus ehdottomasti kielletty. Asuntoautoa saa kuljettaa vain
vuokrasopimukseen merkityt vuokraajat.
7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle matkailuautossa
ilmenneestä viasta tai matkailuauto kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta.
Varkaudesta on viipymättä ilmoitettava poliisille.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä
vahinkoilmoituksen vuokranantajalle ja antamaan tapahtuneesta selvityksen
tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Mikäli liikennevahingossa on osallisena toinenkin
osapuoli, on vuokraaja tekemään aina ilmoitus myös poliisille, jotta vältetään
mahdolliset syyllisyyskiistat ja epäselvyydet. Vuokraajan tulee esittää
vuokranantajalle kirjallinen todistus poliisille tehdystä ilmoituksesta.
Matkailuauton liikennevakuutusyhtiö tekee yhteistyötä SOS-hinauspalvelun kanssa.
Liikennevakuutusyhtiö korvaa sitä sun tätä, soita sinne
8. Vuokranantajan velvollisuus ja vastuu
Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna
ajankohtana sovitussa paikassa. Vuokranantaja sitoutuu antamaan vuokraajalle
riittävän käyttöopastuksen ja ohjeet. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä
sopimuksen mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan hinnanalennuksen.
Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen
mahdollisesti aiheuttamista muista kustannuksista.
Jos matkailuautossa ilmenee vuokra-aikana matkan keskeytymiseen johtava tekninen
vika tai muu vika, vuokraajalle voidaan korvata menetettyjen matkapäivien osuus
vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja
voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokranantaja ei ole velvollinen toimittamaan
teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle
korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Vuokraajalla on oikeus auton
vakuutuksen mukaisin ehdoin järjestää keskeytyneen matkan vuoksi kuljetuksen
määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan.

Muut ehdot

Hyväksyn edellä mainitut ehdot ______________________ ___.___._____

Vuokraaja

_________________________

Vuokralleantaja

_________________________
Väliviiva Oy

