
VUOKRASOPIMUS

VUOKRAAJAN TIEDOT Vuokraajan nimi: _________________________________________________

 Osoite: _________________________________________________

  _____________   ____________________________

 Hlö/Y-tunnus: _______________________

 Puhelin: _______________________

VUOKRAUKSEN TIEDOT Vuokrattava ajoneuvo: ____________________________________________

 Rekisterinro: ____________________________________________

 Vuokra-aika: ____________________________________________

Onnittelut hyvästä valinnasta!
Vuokrausehdot ovat sivulla 2. Alla tärkeitä vuokraukseen liittyviä sopimukseen sisältyviä asioita:

1. VUOKRASUMMA TULEE OLLA MAKSETTU KOKONAISUUDESSAAN ENNEN VUOKRAN ALKAMISAJANKOHTAA. Varaus astuu voimaan vasta kun vuok-
rasumma on todistettavasti maksettu vuokraamolle.

2.  Vuokraaja ja vuokralleantaja tarkastavat ajoneuvon ennen sopimuksen allekirjoittamista ja toteavat mahdolliset naarmut, kolhut ym. virheellisyydet, jotka 
merkitään muistiin.

3.  Vuokrattu ajoneuvo on palautettava puhdistettuna ja siistinä. Asuntoauton WC ja jätevesisäiliö tyhjennettynä. Vuokralleantaja puhdistaa tarvittaessa ajo-
neuvon eri korvausta vastaan. Ajoneuvossa ei saa tupakoida. Jos sopimusta rikotaan, peritään 200€ kertakorvaus.

4. AJONEUVO ON PALAUTETTAVA EHDOTTOMASTI SOVITTUNA AIKANA. Mikäli jostain syystä palautus viivästyy, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranan-
tajalle. Mikäli vuokraaja ei ilmoita myöhästymistä ja palauta ajoneuvoa sovittuna aikana, vastaa hän aiheuttamistaan kustannuksista, kuitenkin vähintään 50€ 
alkavalta tunnilta.

5. Hinnat eivät sisällä polttoaineita. Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja palautetaan polttoainetankki täynnä. 

6. Asuntoauton vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo, halutessaan varakaasupullon saa 30€:n lisämaksusta.

7. Kuljettaja sitoutuu allekirjoituksellaan henkilökohtaisesti korvaamaan ajoneuvolle aiheutetut vahingot, mikäli korvausta ei saada perittyä yrityksiltä, seuroil-
ta, yhteisöiltä jne..., jotka ovat olleet vuokraajina, sekä vahingoista joita vakuutus ei korvaa.

8. Vuokraaja vastaa aiheuttamistaan sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

9. Omavastuu vahinkotapauksissa on aina 700 €.

10. Allekirjoituksillaan vuokraaja sekä vuokralleantaja vakuuttavat lukeneensa ja ymmärtäneensä vuokrausehdot (lomakkeen sekä liitteenä olevat yleiset 
vuokrausehdot) sekä sitoutuvat noudattamaan vuokraussopimuksessa olevia ehtoja.

HUOMAUTETTAVAA TAI MUUTA HUOMIOITAVAA:  VUOKRAUSHINTA Vuokra-aika: ______________

   Yksikköhinta: _____________€

   Muut kulut: _____________€

   Yhteensä: _____________€

HYVÄKSYN TÄMÄN SOPIMUKSEN SOPIMUSEHDOT!

_______________________   _______________________
Paikka ja aika

_____________________________________   _____________________________________
JRvuokraus.fi / Jari Rajala    Vuokraaja

Jari Rajala

Timpurinkuja 9

06150 Porvoo

040 596 3257

info@jr-kuljetus.fi

JRvuokraus.fi
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YLEISET VUOKRAUSEHDOT
Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa, vuokraajalla vuokralleottajaa ja ajoneuvolla vuokrattua ajoneuvoa, venettä, kärryä, työkonetta tms.
1. AJONEUVON KÄYTTÖ
a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokratusta ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan ja käytettäessään 
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen 
merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti kyseiseen ajoneuvoon. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät 
ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokratun ajoneu-
von luovuttaa.
c. Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen 
jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d. Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e. Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankoh-
taa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
2. VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a. Korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. Korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon 
luvan).
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa 
kulua vahinkopäivästä.
2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos ajoneuvolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin 
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen 
ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
2.4 Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuor-
mamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.
3. VUOKRAN MAKSU
a. Vuokraajan tulee maksaa vuokraamolle tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun tai aiemmin muilla keinoin ilmoitetun vuokrasumman kokonaisuudessaan ennen 
vuokran alkamisajankohtaa.
b. Varaus astuu voimaan vasta kun vuokrasumma on todistettavasti maksettu vuokraamolle.
4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen 
antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytöstä. Ellei vuokraaja saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä 
vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvaus on 
maksimissaan maksetun vuokran suuruus.
5. POLTTOAINE JA AJONEUVON HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta ajoneuvossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatui-
sen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten 
esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.
6. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä virheestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta 
on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. 
Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa ajoneuvoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannal-
ta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava ajoneuvoa korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on 
ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus 
poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
c. Jos vuokraaja laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.
7. VUOKRAAMON VASTUU AJONEUVON VIRHEESTÄ
Jos ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos ajoneu-
von kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa 
toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvaus on maksimissaan 
maksetun vuokran suuruinen.
8. AJONEUVON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
a. Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuok-
raamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun ajoneuvo on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen 
ajoneuvon palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.
b. Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista talou-
dellisista menetyksistä.
9. AJONEUVON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoittelupe-
rustein. Jos ajoneuvo on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston mukaan .
10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraa-
mon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkau-
tuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palautta-
maan ajoneuvon viivytyksettä vuokraamolle.
11. AJONEUVON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Ajoneuvon vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntä-
misestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.
12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon 
kotipaikan käräjäoikeudessa.
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