
YLEISET EHDOT 
 

Vuokralle antaja antaa vuokralle ajoneuvon, joka on merkitty tämän sopimuksen kenttiin 10 ja 11, vuokraajalle, jonka nimi ja 
osoite on merkitty vuokrasopimuksen kenttiin 3 ja 6. Vuokraaja vakuuttaa, että suostuu käyttämään ajoneuvoa 
vuokrasopimuksessa mainittujen tarkennusten (vuokra-aika, ajoneuvon palautuspaikka, hinta jne.) mukaisesti ja maksamaan 
vuokramaksua sovitulla tavalla ja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kaikkia vuokrasopimuksessa esitettyjä ehtoja. 
Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen vuokraaja on tietoinen vastuustaan solmittuun sopimukseen liittyen. Kaikki viestit ja 
tiedot voi lähettää osoitteeseen, jonka vuokraaja on ilmoittanut vuokralle antajalle. 

 
1.Vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon kaikkine renkaineen, asiakirjoineen ja varusteineen kentässä 18 
merkittyyn toimistoon viimeistään sopimuksessa säädettyyn määräaikaan mennessä (kenttä 17). Vuokrasopimuksen 
jatkaminen tulee laatia kirjallisesti vuokralle antajan toimesta ja suostumuksesta. Mikäli ajoneuvoa ei ole palautettu sovittuun 
paikkaan (kenttä 18) sovittuun aikaan (kenttä 17) mennessä, vuokraaja suostuu siihen, että vuokralle antajalla on oikeus 
julistaa ajoneuvo etsintäkuulutetuksi. 

 
2. Vuokraajan tulee vakuuttua siitä, että on saanut ajoneuvon hyvässä teknisessä kunnossa, ehjänä ja sisätiloiltaan 
puhtaana ja ilman yhtäkään näkyvää vauriota tai liikenneonnettomuuden jälkeä. Myöhempiä valituksia ajoneuvon näkyvistä 
vaurioista ei oteta huomioon. 
 
3.Vuokrattavaa ajoneuvoa ei saa käyttää: 
 
• a) matkustajien maksulliseen kuljetukseen suunnitellusti tai suoraan ilmaistuna;  
• b) tminkäänlaiseen toisen ajoneuvon tai perävaunun hinaamiseen; 
• c) tavarankuljetukseen tullisääntöjen vastaisesti tai mihinkään muuhunkaan lainvastaiseen tekoon; 
• d) kuljettaja, joka on alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, jolla ei ole kyseisen luokan ajoneuvon 
ajokorttia; 
• e) kilpa-ajoon tai siihen harjoitteluun; 
• f) opetusajoon; 
• g) ajoon ajoteiden ulkopuolella.  
 
4. Ajoneuvon käyttö: 

 
a) ajoneuvoa voi ajaa täysi-ikäinen henkilö, joka on merkitty kenttään 3 ja jolla on ja on ollut voimassa oleva ajokortti 
vähintään 2 vuotta. Ajokortin numero merkitään kenttään 5; 
 
b) ajoneuvolla voivat ajaa myös muut henkilöt, jotka vuokraaja on valtuuttanut ja jotka täyttävätkuljettajalle asetetut 
vaatimukset, jotka on kuvattu tämän kohdan alakohdissa a ja c. Vuokraajan valtuuttaman lisäkuljettajan tiedot tulee olla 
vuokralle antajan vuokrasopimukseen merkitsemiä; 
 
c) vuokraaja on täysin vastuussa valtuutetusta kuljettajasta ja valvoo, että tämä noudattaa vuokrasopimuksen yleisiä ehtoja.  
 
5. Vuokraaja on henkilökohtaisesti velvollinen maksamaan vuokralle antajalle (tämän vaatiessa): 

a) vuokrasumman voimassaolevien tariffien mukaan, jota lasketaan vuokrapäivien määrän perusteella. Jos ajoneuvo 
palautetaan myöhemmin kuin vuokrasopimukseen merkittynä sovittuna palautuspäivänä, on vuokraaja velvollinen 
maksamaan todellisen palautuspäivämäärän perusteella lasketusta vuokrakaudesta. Jos ajoneuvo palautetaan ennen 
määräaikaa, on vuokraajalla oikeus muuttaa vuokrasopimukseen merkittyä päivähintaan voimassa olevan hinnaston 
mukaisesti;  

b) kaikki lisämaksut (liikenneonnettomuusvakuutus, varkausvakuutus jne.), joihin hän on suostunut allekirjoittaessaan 
sopimuksen, yhdessä laissa säädettyine arvonlisäveroineen. Vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon samalla 
polttoainemäärälukemalla kuin on merkitty kenttään 12, muussa tapauksessa vuokralle antaja voi soveltaa 
tankintäyttömaksua;  

c) sakkoa juovuksissa ajoneuvoa ajamisesta tai muusta epänormaalista tai lakia rikkovasta toiminnasta, joka on aiheuttanut 
onnettomuuden, pysäköintisakot, pysäköintialueelle hinausmaksut (myös ne, joiden aiheuttajana on vuokrasopimukseen 
merkitty lisäkuljettaja). Samoin hänen tulee maksaa liikenneonnettomuuden aiheuttamat ajoneuvon korjauskustannukset 
yhdessä kaikkien muiden onnettomuudesta johtuvien kustannusten kanssa;  
d) vahingot, jotka ajoneuvoon on aiheutunut silloin, kun asiakas palautti ajoneuvon työajan ulkopuolella tai ajoneuvo 
palautetaan niin, että sitä ei voi tarkasteta yhdessä työntekijän kanssa ja vuokralle antaja huomaa ne myöhemmän 
tarkastuksen yhteydessä. Asiakas on täysin vastuussa ajoneuvon säilymisestä ja myös sille aiheutetuista kaikista vaurioista 
siltä osin, mitä on tapahtunut ennen kuin vuokralle antaja tarkastaa ajoneuvon;  
 
e) vuokrasopimukseen merkittyä päivämaksua autolle aiheutettujen vaurioiden remonttiin kuluvilta päiviltä (enintään 30 
päivää) silloin, kun vauriot on aiheutettu tahallisesti, alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena autoa ajettaessa 
tai muita tämän vuokrasopimuksen yleisiä ehtoja rikkomalla;  



 
f) sopimussakko enintään 500 (viisisataa) € siinä tapauksessa, että vuokraaja aiheutti tuottamuksellisen 
liikenneonnettomuuden, jonka seurauksena ajoneuvo muuttui käyttökelvottomaksi;  
 
g) vuokralle antaja voi vuokrakauden alussa kysyä vuokraajalta ennakkomaksua oletetun vuokrasumman laajuudessa. 

  
6. Vuokraaja ja jokainen valtuutettu kuljettaja on velvollinen ottamaan käyttöön kaikki keinot suojatakseen vuokralle antajan 
ja vakuutusyhtiön etuja tapahtuneen onnettomuuden yhteydessä: 

 
todentamalla kaikkien osallisten nimet; välttämällä oman syynsä tunnustamista tai vastuunsa tunnustamista ottamatta 
huomioon kaikkia asianhaaroja; välttämällä jättämästä ajoneuvoa ilman valvontaa tai huolehtimatta sen turvallisuudesta; 
tiedottamalla viipymättä poliisille tapahtuneesta onnettomuudesta tai varkaudesta ja jäämällä tapahtumapaikalle kunnes 
poliisi on antanut luvan poistua; laatimalla onnettomuudesta vuokralle antajalle kirjallisen selvityksen ja toimittaen sen 
vuokralle antajalle 24 tunnin kuluessa. 

 
7. Vuokralle antaja ei ole vastuussa vuokraajan ajoneuvoon jättämän tai sillä kuljetetun omaisuuden tai arvojen katoamisesta 
tai vahingoittumisesta. Vuokraaja vapauttaa vuokralle antajan kaikenlaisesta vastuusta toimista, veroista ja maksuista, 
valituksista ja vaurioista, jonka on aiheuttanut edellä mainittu vahinkotapaus tai rikkomus.  

 
8. Siinä tapauksessa, että vuokraaja ei käytä ajoneuvoa, hänen tulee ottaa käyttöön turvallisuuskeinot (lukitsemaan 
ajoneuvon ovet, panemaan ohjauspyörälukon päälle, poistamaan radion paneelin jne.), jotta mahdolliset onnettomuudet ja 
varkaudet vältetään.  

 
9. Vuokralle antaja, joka ei ole vuokrakauden aikana ajoneuvon haltija, ei voi olla vastuussa ajoneuvon tai sen laitteiden 
mekaanisen vian vuoksi tapahtuneesta onnettomuudesta tai syystä aiheutuneesta vahingosta tai viasta.  

 
10. Vuokraaja vahvistaa, että tavaraa kuljetettaessa tavara on vain hänen hallussaan. Tästä syystä vuokralle antaja ei ole 
vastuussa kuljetettavan tavaran minkäänlaisista vaurioista.  

 
11. Tähän sopimukseen merkityn ajoneuvon käyttäjänä ja voimassa olevan ajokortin omistajana vuokraaja on velvollinen 
tuntemaan ja noudattamaan voimassa olevia liikennesääntöjä hyväksyen jokaisen sakon tai muun kustannuksen, joka on 
seurausta hänen toimestaan tapahtuvasta liikennesääntöjen rikkomisesta. 

  
12. Jos vuokraaja ei noudata mitä tahansa tämän sopimuksen ehdoista, varsinkin jos hän ei palauta ajoneuvoa säädettyyn 
määräaikaan mennessä, vuokraaja valtuuttaa vuokralle antajan ottamaan ajoneuvon viipymättä takaisin ilmoittamatta tästä 
edeltä käsin vuokraajalle ja riippumatta ajoneuvon olinpaikasta ja vapauttaa vuokralle antajan kaikenlaisesta vastuusta 
siirron vuoksi aiheutuvista vaurioista ja kustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa myöskään siirron aikana ajoneuvossa 
oleville esineille tai materiaaleille aiheutuneista vaurioista tai vahingoista. Tästä huolimatta vuokralle antaja tekee kaiken 
mahdollisen puolustaakseen vuokraajan etuja. 

 
13.Pesemättömästä autosta on vuokralle antajalla oikeus vaatia ulko- ja/tai sisäpesusta korvausta voimassa olevan 
hinnaston mukaisesti.  

 
14. Tämä sopimus vastaa Viron tasavallan lakeja ja nojautuu niihin. Erimielisyydet, kiistat ja valitukset, jotka sopimuksen 
osapuolten kesken sopimuksen soveltamiseen tai tulkintaan liittyen syntyvät, ratkaistaan neuvotteluin, jos sovintoon ei 
päästä, ne käsitellään Tallinnan käräjäoikeudessa (Tallinna Linnakohus).  

 
15.Kaikki tämän sopimuksen muutokset ovat mitättömiä, jos niitä ei ole tehty kirjallisesti ja molemman puolen allekirjoituksilla 
vahvistettuina. 

	  


