
 

 

ASUNTOAUTON VUOKRASOPIMUS 

 

Vuokrattava auto: ________________________________________________________ 

 

 

Vuokraaja (vuokralleottaja): 

Nimi: ___________________________________________________________________ 

Osoite: 

__________________________________________________________________ 

Puhelinnumero: ___________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________ 

Tilinumero: ______________________________________________________________ 

 

 

Vuokraamo (vuokralleantaja): 

Nimi: Taito-Vuokraus 

Osoite: Lepolantie 4, 03600 Karkkila 

Puhelinnumero: 044-4919143 

Sähköpostiosoite: vuokraus@taito-vuokraus.fi 

 

 

Vuokra-aika: 

Alkaa: __.__.____ klo: ________ 

Päättyy: __.__.____ klo: ________ 

Vuokrahinta: _________________________ € 

Mittarilukema lähtiessä: ______________________ km 

Mittarilukema palautettaessa: _____________________ km 

Ylikilometrit: ______________ km _______________ € 

 

 

 

 

 



 

 

VUOKRAEHDOT 

Näissä ehdoissa noudatetaan Suomen Autovuokraamojen Liitto Ry:n yleisiä 

vuokrausehtoja. Vuokralle antaja Taito-Vuokraus on lisännyt vuokraehtoihin seuraavat 

muutokset, jotka vuokralleottaja hyväksyy allekirjoituksellaan. 

Varaaminen ja vuokran maksu 

 

Kesäaikana 1.6.-31.8. lyhin vuokrausaika on 1 viikko. Tästä voidaan poiketa, jos mainittua 

lyhyempi väli on kalenterissa vapaana. Kesäajan ulkopuolella myös viikonloput ovat mah-

dollisia. Vuokra-aika alkaa tavallisesti kello 16:00 ja päättyy kello 12:00. 

 

Maksuehdot 

 

Puolet (50%) vuokraussummasta veloitetaan ennakkomaksuna varauksen teon yhtey-

dessä. Loput vuokrasta maksettava 14 päivää ennen vuokrauksen alkua. 

Mikäli varaus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen vuokrauksen alkua, koko 

vuokrasumma on maksettava 7 päivän kuluessa vuokrauksesta. 

 

Ennakkomaksu ja vuokrasumma on aina maksettava kokonaisuudessaan ennen auton 

noutamista. 

 

Maksu suoritetaan tilisiirtona Taito-Vuokrauksen tilille FI50 4006 0010 2956 95. 

 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan auton noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuk-

sen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. 

 

Varauksen peruuttaminen 

 

Jos vuokraaja peruu varauksen yli 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan 

etumaksu vähennettynä 100 euron käsittelykuluilla. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 

vuorokautta ennen varauksen alkua, etumaksua ei palauteta. 

 

 

 

Asuntoauton käyttö 



 

 

 

Asuntoautossa on seurantalaite. 

 

Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. 

Vuokraaja noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruuttamistilan-

teissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän 

usein törmäyksen välttämiseksi. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon 

normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista sekä öljyn ja jäähdytysnesteen määrästä. 

Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja hänen tulee olla yli 23-vuotias. Lisäksi 

hänen ajokorttinsa tulee olla ollut voimassa vähintään vuoden. Pääkuljettaja on vastuussa 

lisäkuljettajista. 

 

Vuokraaja lukitsee asuntoauton aina poistuessaan sen läheisyydestä. Autoa ei saa 

pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Asuntoautoa saa käyttää vain Pohjois-

maissa ja ulkomaille viennistä on aina sovittava etukäteen. Vuokraaja perehtyy auton käyt-

töohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Epäselvissä tilanteissa kysy neuvoa vuokral-

leantajalta (puhelinnumero). Tupakointi asuntoautossa on EHDOTTOMASTI kielletty. As-

untoautoon ei saa tuoda lemmikkejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kilometrirajoitukset 

 

Vuokraukseen sisältyy kilometrejä seuraavasti: 

 

Kesäkausi 1.6.-31.8. hintaan sisältyy: 

900€ 2300km/viikko 

500€ 900km/viikonloppu,jos on vapaa 

 Yli menevät kilometrit 0,35€/km. 

Kevät 1.-31.5. ja syksy 1.9.-31.10. hintaan sisältyy: 

700€ 1800km/viikko 

400€ 700km/viikonloppu 

 Yli menevät kilometrit 0,30€/km. 

Talvikausi 1.11.-30.4. hintaan sisältyy: 

500€ 1400km/viikko 

350€ 450km/viikonloppu 

 Yli menevät kilometrit 0,25€/km. 

 

Kertyneet ylikilometrit maksetaan asuntoauton palautuksen yhteydessä. 

Asuntoauton nouto, siivous ja palautus 

 

Vuokralleantaja luovuttaa auton vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovi-

tussa paikassa. Lisäksi vuokralleantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen auton käyt-

östä. Vuokrattava auto on tarkistettu vuokralleantajan toimesta ennen luovuttamista. Kui-

tenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä mah-

dollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Asuntoauton palautus 

kaikkine varusteineen tapahtuu myös sovittuna aikana sovitussa paikassa. Jos sovittuihin 

aikatauluihin tulee muutoksia, on niistä ilmoitettava mahdollisimman pian. 

 

Vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo ja edelliseltä mahdollisesti yli jäänyt kaasu. 

Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan. 

Vuokraamo ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle. 

Auto luovutetaan vuokraajalle siivottuna ja tankki täynnä Diesel-polttoainetta. Vuokraaja 

huolehtii siitä, että auto siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi sekä 

polttoainetankki tankataan täyteen Diesel-polttoainetta. Siivous käsittää: 



 

 

 - Omien tavaroiden ja roskien poisviennin 

 - Jääkaapin, lavuaarin, lieden ja pöytien pyyhkimisen 

 - Lattian lakaisun 

 - WC:n likasäiliön tyhjennyksen 

 

Vuokraaja ilmoittaa tarkan palautusajan vuokralleantajalle viimeistään palautuspäivänä. 

Autoa ei saa palauttaa omatoimisesti ilman vuokralleantajan läsnäoloa. Vuokraaja ilmoi-

ttaa vuokralleantajalle kaikista sattuneista vahingoista ja havaitsemistaan puutteista 

viimeistään palautuksen yhteydessä. 

 

Korvaus-, vastuu- ja vahinkoasiat 

 

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa asuntoautosta riippumatta siitä, 

kuka toimii kuljettaja, kuka käyttää asuntoautoa tai kuka on maksanut vuokran. Vuokraaja 

on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle 

ja auton käytöstä vastaavalle henkilölle. 

 

Matkailuautossa on liikennevakuutus ja täyskasko. Täyskasko korvaa matkailuauton va-

hingot törmäysonnettomuudessa. Lisäksi täyskasko korvaa hirvi-, ilkivalta-, palo- ja 

varkausvahingot. Autossa on myös lasivakuutus. 

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 1500€ omavastuuosuuteen saakka asuntoautolle ja 

sen varusteille sattuneet vahingot sekä kaikki kadonneet varusteet. Vuokraaja on velvolli-

nen korvaamaan vuokralleantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, 

mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: 

- ylikuormaus, autossa tupakointi, liian vähäinen öljyn tai jäähdytysnesteen määrä, vauriot 

auton verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, lumiva-

hingot (kun niistä on varoitettu merkeillä), ajaminen auton koko huomioon ottaen liian 

ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai 

virheellinen käyttö. 

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumi-

sesti johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvel-

vollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet 



 

 

vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun päihdyttävän ai-

neen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta 

tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. 

 

Siivouksen laiminlyönnin kustannukset ovat 180€. 

Autossa havatuista tupakoinnista perittävä maksu on 200€. 

 

Mikäli vuokraaja ei palauta autoa sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan 

vähintään ylimenevää aikaa vastaava vuokra sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut. Jos 

autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä puhelimitse 

kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja ei palauta autoa kehotuksista huolimatta, asia ilmoite-

taan poliisille. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen jäl-

kilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi. Vuokraaja vastaa asunto-

auton käytöstä johtuvista seikoista , pysäköintivirhemaksuista ja ylinopeussakoista vuokra-

aikana. 

 

Mikäli asuntoauto rikkoontuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokraamo ei korvaa 

vuokraajalle matkan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Vuokraamo korvaa 

vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntoauton korjausku-

lut 500 euroon saakka kuittia vastaan. Jos vuokraaja haluaa palauttaa auton ennen sovit-

tua ajankohtaa, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta 

vuokraajalle. Liikennevahingon tapahtuessa vuokraaja täyttää vahinkoilmoituslomakkeen, 

joka löytyy ohjekansiosta. Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille. 

Mikäli vuokraamo ei jostain syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntoautoa 

vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Missä tahansa korvaus- tai rii-

tatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen. 

Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille. 

 

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi silloin, kun vuokraaja rikkoo 

sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine 

varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet py-

ritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistui-

men ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus. 

 



 

 

Vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo ja edelliseltä vuokraajalta mahdollisesti yli 

jäänyt kaasu. Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustan-

nuksellaan. Vuokraamo ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle. 

 

Pitkäaikaiset yli kolme viikkoa kestävät vuokrasuhteet 

 

Asuntoauton pysäköinnissä tulee käyttää harkintaa vaurioiden ja ilkivallan välttämiseksi. 

Palovaroittimen toiminta on testattava testipainikkeella vähintään kerran kuukaudessa. 

Tarvittaessa paristot on vaihdettava. Kaasupullon venttiilin tulee olla suljettuna aina, kun 

kaasulaitteita ei käytetä aktiivisesti. Lämmittimiä ei saa peittää. Vuokraaja huolehtii siitä, 

että autoon vaihdetaan tarvittaessa kesken vuokra-ajan lain vaatimat talvi- tai 

kesärenkaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovitut lisäehdot: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Olen lukenut sopimuksen ja hyväksyn siinä asetetut ehdot 

 

Paikka ja päivämäärä 

________________________________________________________________________ 

Vuokraajan allekirjoitus 

________________________________________________________________________ 

Vuokraajan nimenselvennys 

________________________________________________________________________ 

Vuokralleantaja 

________________________________________________________________________ 

  Taito-Vuokraus, puh. 


