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YLEISET EHDOT: AUTO – LEASING (B2C) 
 

1. Tarkoitus. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joilla 

DNB Auto Finance Oy (”Vuokralleantaja”) vuokraa tämän sopimuksen 
etusivulla kohdassa ”Leasingkohde” mainitun ajoneuvon 
vuokralleottajalle (”Vuokralleottaja”) Tämän sopimuksen osapuolia 
ovat Vuokralleantaja ja VuokralleottajaAjoneuvon myyjänä toimii 
tämän sopimuksen etusivulla kohdassa ”Jälleenmyyjä” mainittu 
Vuokralleottajan valitsema myyjä (”Jälleenmyyjä”).  
 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on tarjota Vuokralleottajalle 
ajoneuvoa koskeva rahoitusratkaisu, jossa Vuokralleantaja toimii 
ajoneuvon rahoittajan ominaisuudessa tässä sopimuksessa ja 
näissä ehdoissa sovitulla tavalla. Vuokralleottajalla on 
puolestaan oikeus käyttää ajoneuvoa tässä sopimuksessa ja näissä 

ehdoissa mainitulla tavalla. 
 

Ajoneuvon hankinta tapahtuu siten, että Vuokralleottaja valitsee 
ajoneuvon sekä neuvottelee ajoneuvon hinnan ja muut ajoneuvon 
toimitusehdot Jälleenmyyjän kanssa.  
 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun sekä Vuokralleantaja että 
Vuokralleottaja ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
 
Tämän sopimuksen tultua voimaan, Vuokralleantaja sitoutuu 
ostamaan ajoneuvon Jälleenmyyjältä ja vuokraamaan sen 
Vuokralleottajalle, ja Vuokralleottaja sitoutuu vastaanottamaan 
ajoneuvon vuokralle Vuokralleantajalta vuokra-ajan alkamispäivänä 
sekä noudattamaan tätä sopimusta ja näitä yleisiä ehtoja  
 
Mikäli Vuokralleottaja ei ole hyväksynyt ajoneuvon vastaanottoa 
tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti tai mikäli tämän sopimuksen 
mukainen sopimuksen purkuperuste on olemassa, Vuokralleantajalla 
ei ole velvollisuutta ostaa ajoneuvoa, eikä vuokrata sitä 
Vuokralleottajalle  
 
Vuokralleottaja vahvistaa hyväksyvänsä sen, että Vuokralleantaja 
ostaa ajoneuvon Jälleenmyyjältä ainoana tarkoituksenaan vuokrata se 
Vuokralleottajalle. Vuokralleantaja ei vastaa missään tilanteessa 
ajoneuvon suorituskyvystä, kunnosta, laadusta tai muista 
ominaisuuksista tai siitä, että ajoneuvo on sopiva siihen tarkoitukseen, 
jota varten Vuokralleottaja on ajoneuvon vuokrannut.  Vuokralleottaja 
vakuuttaa tämän sopimuksen allekirjoituksellaan, että hän on 
huolellisesti tutustunut ajoneuvosta annettuihin tietoihin. 

 
2. Ajoneuvon käyttäminen. Ajoneuvo on Vuokralleantajan omaisuutta. 

Ajoneuvoa saa käyttää ainoastaan joko Vuokralleottaja itse tai kolmas 
henkilö Vuokralleottajan lukuun. Vuokralleottaja on vastuussa 
Vuokralleantajaan nähden kaikesta ajoneuvon käytöstä. 
Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin 
kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan 
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralleottaja on vastuussa 
siitä, että ajoneuvoa  käyttää ainoastaan sellainen henkilö, jolla on 
voimassa oleva ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ajokortti, ja joka on 
muutoin  sopiva ajoneuvon kuljettajaksi. Vuokralleottaja on vastuussa 
Vuokralleantajaan nähden siitä, miten ajoneuvoa käytetään.. 
Ajoneuvoa ei saa käyttää Pohjoismaiden ulkopuolella ilman 
Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Vuokran 
kohdetta ei saa käyttää kilpa-ajoissa tai kilpailuun yleensä. Ajoneuvoa 
ei saa käyttää henkilöiden tai tavaroiden maksulliseen kuljetukseen tai 
ajo-opetukseen ilman Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista 
suostumusta.  
 
Vuokralleottaja vastaa siitä, että ajoneuvoa käytettäessä noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevia ajoneuvon varustusta ja käyttöä koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä sekä liikenne- ja pysäköintisääntöjä. 
Vuokralleottaja ei saa käyttää ajoneuvoa vastoin ajoneuvoa koskevia 
kulloinkin voimassa olevia takuu- ja vakuutusmääräyksiä. 
Vuokralleantajalla on oikeus asentaa ajoneuvoon GPS-paikannin sekä 
OBD-sensori. 
 
Vuokralleottaja ei saa myydä, antaa vakuudeksi, vuokrata, hävittää tai 
millään muullakaan tavoin luovuttaa ajoneuvoa tai sen osaa tai 
määrätä ajoneuvosta tai sen osasta ilman Vuokralleantajan 
nimenomaista kirjallista suostumusta. Todetaan, että Vuokralleantajan 
ajoneuvon omistusoikeuden loukkaus on rikoslain nojalla rangaistava 
teko. 

 
3. Ajoneuvon huolto ja ylläpito: Vuokralleottaja vastaa ajoneuvon 

huoltojen suorittamisesta valtuutetussa merkkiliikkeessä tai muussa 
vuokralleantajan hyväksymässä huoltopaikassa sitä  koskevassa ohje- 
tai huoltokirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti, sekä huoltaa ja 
ylläpitää ajoneuvoa muutoinkin niin, että se säilyy hyvässä kunnossa.  
 
Ajoneuvoa ei saa maalata, eikä teipata miltään osin. Ajoneuvoon ei 
saa liittää mitään sellaisia varusteita, tarvikkeita tai materiaalia, joita ei 
kyetä poistamaan ilman ajoneuvon vahingoittumista. Mikäli tätä 
ehtokohtaa on rikottu, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 
Vuokralleantajalle kaikki ne kustannukset ja korjauskulut, jotka 
aiheutuvat ajoneuvon saattamisesta alkuperäiseen kuntoon. 
 
Vuokralleantajalla tai tämän edustajalla on oikeus milloin tahansa 
vuokra-aikana tarkastaa ajoneuvo. 

 
4. Vakuutukset: Vuokralleottajan tulee omalla kustannuksellaan hankkia 

ajoneuvolle koko vuokra-ajan kattava vakuutus, jonka Vuokralleantaja 
hyväksyy. Vuokralleottajan tulee antaa Vuokralleantajalle kirjallisesti 
tiedot ajoneuvolle hankitusta vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä 
viipymättä vakuutuksen hankkimisen jälkeen. Vuokralleottaja on 

vastuussa ajoneuvoa koskevassa vakuutussopimuksessa sovittujen 
maksujen maksamisesta vakuutusyhtiölle sekä maksujen oikea-
aikaisuudesta. ..  Ajoneuvolla tulee olla olla liikenne- ja 
kaskovakuutus, sisältäen vaunu- ja hirvivahinkovakuutuksen, ja  
vakuutuksen vahingonteon, palon ja varkauden varalta, oikeusturva- 
ja leasingvakuutuksen sekä lunastusturvan (uusarvovakuutus).  
 

Ajoneuvon vakuutuksen edunsaajana tulee olla Vuokralleantaja. 
Vakuutuksen omavastuun enimmäismäärän tulee vastata tämän 
sopimuksen etusivulla kirjattua määrää. Vuokralleottaja vastaa kaikilta 
osin ajoneuvon vakuutuksen ehtojen mukaisesta omavastuusta. 
 
Vuokralleottajan on ilmoitettava välittömästi ja kirjallisesti ajoneuvon 
vahingoittumisesta tai muusta vakuutuksen kattamasta 
vakuutustapahtumasta Vuokralleantajalle sekä vakuutusyhtiölle. 
Vahinkoilmoitus tulee tehdä vakuutusyhtiön ilmoituslomaketta 
käyttäen. Ajoneuvoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingoista tai 
henkilö- ja eläinvahingoista on heti ilmoitettava myös poliisille. Mikäli 
Vuokralleottaja tai muu henkilö aikoo myöntää vastuun aiheutuneesta 
vahingosta, tulee tästä ilmoittaa ensin Vuokralleantajalle. Ajoneuvon 
korjaustöitä ei saa aloittaa ennen vakuutusyhtiön edustajan 
tarkastusta ja laskutuslupaa. 
 
Mikäli Vuokralleottaja tai muu ajoneuvoa käyttänyt henkilö on toiminut 
tuottamuksellisesti tai muulla sellaisella tavalla, että ajoneuvoa 
koskeva vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa lainkaan tai 
osittain, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle 
aiheutuneen vahingon ja kustannukset kokonaan siltä osin kuin niitä ei 
korvata vakuutuksen nojalla. Vuokralleottaja on velvollinen 
korvaamaan Vuokralleantajalle aiheutuneet kaikki sellaiset 
vahinkotapahtumaan liittyvät kulut ja kustannukset, joita ajoneuvon 
vakuutus ei korvaa. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 
Vuokranantajalle ajoneuvon omistajana aiheutuneet kaikki sellaiset 
kolmansien henkilöiden vaatimat vahingon- ja kulukorvaukset, joita 
ajoneuvon vakuutus ei korvaa.  

 
Vakuutusyhtiön päättäessä, ettei vahingoittunutta ajoneuvoa korjata, 
tulee  vakuutuksen nojalla suoritettava korvaus maksaa 
kokonaisuudessaan Vuokralleantajalle. Kun vakuutusyhtiö on 
maksanut Vuokralleantajalle ajoneuvon korvauksen (lunastuhinnan) 
kokonaisuudessaan, purkautuu tämä sopimus. Vuokralleottaja on 
velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaiset vuokrat ja 
maksut sopimuksen purkautumiseen saakka. Mahdollinen korvaava 
sopimus uudesta ajoneuvosta tehdään sen hetkisin ehdoin ja hinnoin. 
 
Mikäli vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvon korjauksen tai luovuttaa 
korvauksena toisen ajoneuvon, pysyy tämä sopimus voimassa. Mikäli 
vakuutusyhtiö luovuttaa korvauksena toisen ajoneuvon, tulee 
korvaavasta ajoneuvosta tässä sopimuksessa tarkoitettu 
Leasingkohde ja tässä sopimuksessa sovitut ehdot koskevat 
korvaavaa ajoneuvoa. 
 

5. Katsastus: Vuokralleottaja on velvollinen katsastamaan ajoneuvon 
oma-aloitteisesti siten kuin voimassa oleva laki määrää. 
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan katsastuksesta aiheutuvat 
kustannukset. 
 

6. Ajoneuvon toimitus, virhe, puute, vahinko tai sen katoaminen: 

Vuokralleottaja sopii Jälleenmyyjän kanssa ajoneuvon toimituksesta, 
toimitusajasta, mahdollisesta takuusta, huollosta ja muista 
toimitusehdoista. Vuokralleottaja ei voi sopia Jälleenmyyjän kanssa 
tässä sopimuksessa ja yleisissä ehdoissa sovitusta poikkeavista 
ehdoista, eikä mistään muustakaan Vuokralleantajaa sitovasta 
ehdosta. 
 
Vuokralleantaja ei vastaa miltään osin ajoneuvon toimituksesta tai 
muista Jälleenmyyjän velvollisuuksien täyttämisestä. Vuokralleantaja 
ei vastaa miltään osin ajoneuvon kunnosta, laadusta, suorituskyvystä, 
soveltumisesta tarkoitettuun käyttöön tai muista ominaisuuksista, eikä 
ajoneuvon takuusta, eikä huollosta. 
 
Vuokralleottaja on velvollinen tarkastamaan Leasingkohde 
huolellisesti sen toimituksen yhteydessä ja reklamoimaan 
Leasingkohteen tai sen toimituksen virheistä tai puutteista 
Jälleenmyyjälle aivan kuin Vuokralleottaja olisi itse ostanut ajoneuvon. 
Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan Vuokralleantajalle 
viipymättä ja kirjallisesti, mikäli Vuokralleottaja on tehnyt 
Leasingkohdetta koskevia reklamaatioita tai vaatimuksia. 

 
Vuokralleantajan tulee pyynnöstä laatia valtakirja Vuokralleottajalle, 
jotta tämä voi edustaa Vuokralleantajaa suhteessa Jälleenmyyjään 
liittyen mahdolliseen reklamaatioon tai vaatimuksiin jne. koskien 
ajoneuvon toimituksenviivästystä tai ajoneuvon tai sen 
toimituksenvirhettä tai puutetta  
 
Valtakirjan antamisen sijaan Vuokralleantaja voi myös siirtää 
Vuokralleottajalle oikeutensa esittää vaatimuksia Jälleenmyyjää 
kohtaan.  
 
Vuokralleottajan Jälleenmyyjälle esittämät ajoneuvoa tai sen 
toimitusta koskevat reklamaatiotja vaatimukset tulee esittää 
Vuokralleottajan omissa nimissä ja Vuokralleottajan kustannuksella.   
Vuokralleottajalla on oikeus esittää Leasingkohdetta  koskevat 
reklamaatiot ja vaatimukset omissa nimissään. Vuokralleantajalla on 
kuitenkin oikeus niin halutessaan esittää Leasingkohdetta koskevat 
reklamaatiot ja vaatimukset omissa nimissään 
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Vuokralleottajan työntekijän suorittamat Leasingkohteen toimituksen 
hyväksynnät ja muut Leasingkohdetta koskevat tai tässä 
sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset sitovat Vuokralleottajaa..  

 
Vuokralleottaja vastaa tuottamuksesta riippumatta ajoneuvolle 
aiheutuneesta vahingosta tai ajoneuvon katoamisesta tai 
tuhoutumisesta. Leasingkohteen käytön estyminen tai sille aiheutunut 
vahinko tai Leasingkohteen katoaminen tai tuhoutuminen eivät oikeuta 
Vuokralleottajaa pidättymään tämän sopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien täyttämisestä, päätämään tätä sopimusta tai 
esittämään mitään vaatimuksia Vuokralleantajaa kohtaan. 
 
Vuokrallentaja ei vastaa mistään vahingoista tai kustannuksista, jotka 
aiheutuvat mahdollisista Jälleenmyyjän, ajoneuvon maahantuojan tai 
muun tahon esittämistä vaatimuksista liittyen Leasingkohteeseen..  
 
Vuokrallottaja sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia 
Vuokralleantajaa kohtaan liittyen ajoneuvon toimituksen viivästyksiin 
tai ajoneuvon tai sen toimituksen virheisiin tai puutteisiin. 
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä tämän sopimuksen 
mukaisten vuokrien ja maksujen maksamisesta, eikä purkaa tätä 
sopimusta ajoneuvon toimituksen viivästyksen tai ajoneuvoa tai sen 
toimitusta koskevien virheiden tai puutteiden johdosta. 
Vuokralleottajan oikeudesta irtisanoa tämä sopimus ja sen johdosta 
Vuokralleottajan maksettavaksi tulevasta purkumaksusta sovitaan 
jäljempänä.  
 

7. Leasingkohteen vuokra ja vuokra-aika: Vuokralleottaja on 
velvollinen maksamaan Vuokralleantajalle vuokraa, joka koskee 
tämän sopimuksen etusivulla olevassa kohdassa ”Leasingkohde” 
määriteltyä ajoneuvoa lisävarusteineen. Vuokran määrä perustuu 
Leasingkohteeseen. Vuokralleantajan Jälleenmyyjälle maksama 
Leasingkohteen ostohinta määritetään tässä sopimuksessa. 
 
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa kuukausittain 
tässä sopimuksessa määritetyn vuokra-ajan ajalta.  
 

Vuokra sisältää arvonlisäveron kulloinkin voimassa olevan 
verokannan ja säännösten mukaan. Vuokra on maksettava 
vuokrakausittain (kalenterikuukausittain) etukäteen. Vuokran tulee olla 
Vuokralleantajan käytettävissä viimeistään kunkin vuokrakauden 
ensimmäisenä päivänä, ellei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu. 

 
Vuokraan ei sisälly vuotuista ajoneuvoveroa, ajoneuvon 
uudelleenrekisteröintimaksua, vakuutuksia, katsastusmaksuja, 
minkäänlaisia huoltoja ja korjauksia, renkaiden kausivaihtoa, 
renkaiden uusimista, poltto- voitelu- tai vahausaineita, hikauksia, 
kuljetuksia, puhtaanapitoa, sakkoja, pysäköintivirhemaksuja, 
pysäköintimaksuja tai mitään muita maksuja, joita syntyy ajoneuvon 
käyttämisen yhteydessä. Vuokralleottaja vastaa edellä luetelluista 
ajoneuvon käyttämisen yhteydessä syntyvistä veroista, maksuista ja 
kustannuksista. 

 
Jos Vuokralleantajalta laskutetaan korkeampi hinta Leasingkohteesta 
kuin mitä tässä sopimuksessa on sovittu ja korotus perustuu 
Jälleenmyyjän ja Vuokralleottajan väliseen sopimukseen, on 
Vuokralleantajalla oikeus muuttaa tässä sopimuksessa määritettyä 
Leasingkohteen hintaa ja sovittua vuokran määrää samassa 
suhteessa kuin mitä laskutettu hinta eroaa siitä hinnasta, joka tässä 
sopimuksessa on sovittu. Vuokralleantajan tulee ilmoittaa 
Vuokralleottajalle kirjallisesti muuttuneen vuokran maksuerän ja 
vuokrien kokonaissumman määrä. 
 
Mikäli Vuokralleottaja on ottanut vastaan Leasingkohteen toimituksen 
ennen tässä sopimuksessa sovitun vuokra-ajan alkamista, 
Vuokralleottajan on maksettava kunkin tällaisen päivän osalta 
vuokraa, joka vastaa yhtä kolmaskymmenesosaa (1/30) sovitusta 
kuukausivuokrasta. Tämä sovittua vuokra-aikaa edeltäviin päiviin 
kohdistuva vuokra erääntyy maksettavaksi ensimmäisen tämän 
sopimuksen mukaisen vuokrakauden ensimmäisenä päivänä. 
 
Vuokra-aika alkaa Leasingkohteen todellisesta toimituspäivästä ja 
loppuu tämän sopimuksen mukaisen viimeisimmän vuokrakauden 
viimeisenä päivänä. Ensimmäinen vuokrakausi on ajoneuvon 
todellisen toimituspäivän jälkeinen ensimmäinen kalenterikuukausi. 
Ensimmäisen vuokrakauden jälkeinen perusvuokra-aika sekä sitä 
seuraavat mahdolliset jatkovuokrakaudet sovitaan tässä 
sopimuksessa. 
 

8. Korko: Leasingkohteen vuokran määrä on laskettu sen 
kalenterikuukauden ensimmäisen pankkipäivän voimassa olevan 
korkotason mukaan, jona tämä sopimus on allekirjoitettu 
Mikäli tässä sopimuksessa on sovittu nk. kampanjakoron 
käyttämisestä perusvuokrakaudella, sovelletaan mahdollisella 
jatkovuokrakaudella sitä korkokantaa, jota Vuokralleantaja sillä 
hetkellä normaalisti käyttää vastaavanlaisissa muissa 
sopimuksissaan.  

 
9. Vuokralleantajan oikeus korottaa vuokran määrää: 

Vuokralleantajalla on oikeus korottaa vuokraa, mikäli:korko muuttuu 
niillä rahamarkkinoilla, joilla Vuokralleantaja jälleenrahoittaa 
toimintaansa. 
 
Vuokralleantajalla oikeus säilyttää vuokra ennallaan, vaikka korko 
muuttuu negatiiviseksi. niillä rahoitusmarkkinoilla, joilla 
Vuokralleantaja jälleenrahoittaa toimintaansa. . 
 
Mikäli tässä sopimuksessa on erikseen sovittu kiinteästä vuokrasta, 
Vuokralleantajalla on silti oikeus korottaa vuokraa, jos 
Vuokralleantajan jälleenrahoituskustannukset muuttuvat enemmän 
kuin 0,5 prosenttiyksikköä tämän sopimuksen allekirjoituspäivän ja 

ensimmäisen vuokrakauden ensimmäisen päivän välisenä 
aikana.taijos vuokran korottaminen on perusteltua muuttuneen 
lainsäädännön, viranomaispäätöksen tai rahoituspoliittisen päätöksen 
seurauksena.  

 
Vuokralleantajan tulee kirjallisesti ilmoittaa Leasingkohteen vuokran 
määrää koskevasta muutoksesta ja sen perusteesta 
Vuokralleottajalle. Vuokralleantajan tulee ilmoittaa Vuokralleottajalle 
kirjallisesti muuttuneen vuokran maksuerän ja vuokrien 
kokonaissumman määrä. 
 
10. Vuokralleantajan perimät muut  maksut: Vuokralleantajalla on 
oikeus tämän sopimuksen nojalla periä Vuokralleottajalta myös muita 
erillisiä maksuja.Vuokralleantaja perii Vuokralleottajalta maksuja muun 
muassatämän sopimuksen laadinnasta ja eräpäiväilmoituksista, 
muistutuksista ja perinnästä sekä mahdollisen ajoneuvon 
uudelleenrekisteröinnin, ajoneuvon luovutuksen, automaattisen 
maksupalvelusopimuksen, ajoneuvon takaisinoton tai muun vastaavan 
yhteydessä Vuokralleantajan perimien maksujen määrät tai maksujen 
määräytymisperusteet määritetään tässä sopimuksessa. 
Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen nojalla 
Vuokralleottajalta perimiään maksuja, mikäli Vuokralleantajan 
kustannukset, joiden johdosta maksuja peritään, lisääntyvät. 
Vuokralleantajan tulee kirjallisesti ilmoittaa maksujen muutoksista ja 
niiden perusteista Vuokralleottajalle.  
 
Vuokralleantajalla on oikeus vaatia Vuokralleottajaa korvaamaan 
Vuokralleantajalle sellaisten Leasingkohteeseen liittyvien verojen ja 
maksujen määrät, jotka Vuokralleantaja joutuu maksamaan 
Leasingkohteen omistajana tai Leasingkohteen luovuttamisen 
johdosta vuokra-aikana, ja joita Vuokralleantaja ei ole voinut 
huomioida tämän sopimuksen mukaista vuokraa määritettäessä.  
 
Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta kulloinkin 
soveltamiaan tiedoksianto- ja muita hallinnollisia maksuja.  Näiden 
maksujen määrät ja/tai niiden määräytymisperusteet ilmoitetaan 
tämän sopimuksen etusivulla. 

 
11. Vuokralleottajan maksuviivästys: Mikäli tämän sopimuksen 

mukaisen vuokran tai muun Vuokralleottajan maksuvelvoitteen 
suoritus viivästyy, Vuokralleottajaon velvollinen suorittamaan 
viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa eräpäivästä lukien 
sekä korvaamaan laiminlyönnistä Vuokralleantajalle aiheutuneet 
perintäkulut. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n 
mukaisesti ja on suuruudeltaan seitsemän (7) prosenttia korkeampi 
kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko. 

 
12. Sopimuksen päättyminen vuokra-ajan päättymispäivänä: 
Tämä sopimus päättyy sopimuksen etu sivulle kirjattuna vuokra-ajan 
päättymispäivänä, jolloin Vuokralleottajan tulee omalla 
kustannuksellaan palauttaa ajoneuvo Vuokralleantajalle tämän 
ilmoittamaan paikkaan Suomessa. Sopimuksen päättyessä 
Vuokralleantajalla on oikeus myydä ajoneuvo tai määrätä siitä muutoin 
parhaaksi katsomallaan tavalla ja neuvottelematta Vuokralleottajan 
kanssa.  
 
Vuokralleantajalla on oikeus itse tai viranomaisten avulla ottaa 
ajoneuvo haltuunsa, ellei sitä ole palautettu näiden ehtojen 
mukaisesti. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvon 
takaisinottamisesta Vuokralleantajalle aiheutuvat kustannukset. 
 

13. Etämyynti ja Vuokralleottajan oikeus peruuttaa sopimus: Jos 

tämä sopimus on tehty verkossa tai muutoin etäviestintä käyttäen, 

Vuokralleottajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti Vuokranantajalle 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen 

allekirjoittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin 

Vuokralleottaja on saanut kappaleen tästä sopimuksesta ja näistä 

ehdoista kirjallisesti tai sähköisesti. Vuokralleottajan 

peruutusilmoituksessa on mainittava se, että Vuokralleottaja 

peruuttaa sopimuksen ja annettava tiedot tilauksesta (tilauspäivä, 

ajoneuvon merkki ja malli) sekä Vuokralleottajan nimi- ja osoitetiedot. 

Jos Vuokralleottaja ei tee peruuttamisilmoitusta ajoissa, 

Vuokralleottaja menettää oikeutensa peruuttamiseen ja sopimus jää 

voimaan. 

 

Jos Vuokralleottaja peruuttaa sopimuksen, Vuokralleottaja on 

velvollinen kustannuksellaan palauttamaan vastaanottamansa 

ajoneuvon Vuokralleantajalle tämän osoittamaan paikkaan Suomessa 

sekä maksamaan Vuokralleantajalle korvauksena vuokraa ajoneuvon 

vastaanoton ja tämän sopimuksen peruuttamisen väliseltä ajalta.  

Vuokralleottajan on maksettava kunkin tällaisen päivän osalta 

vuokraa, joka vastaa yhtä kolmaskymmenesosaa (1/30) sovitusta 

kuukausivuokrasta. 

 

Jos Vuokralleantaja on joutunut maksamaan viranomaisille tämän 

sopimuksen tekemisestä maksuja, joita ei peruuttamistapauksessa 

palauteta Vuokralleantajalle, Vuokralleantajalla on oikeus saada 

korvaus Vuokralleottajalta myös tällaisista maksuista. 

 

Vuokralleottajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua 

peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava vastaanottavansa 

ajoneuvo Vuokralleantajalle sekä suoritettava edellä mainittu vuokran 

ja maksujen (korvauksen) määrä. Mikäli ajoneuvoa ei ole palautettu tai 

korvausta maksettu edellä mainitussa ajassa, Vuokralleottajan tekemä 

peruutus raukeaa. 

 

14. Vuokralleottajan oikeus irtisanoa sopimus, kunnostuskorvaus ja 

purkumaksu: Sopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Mikäli 
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Vuokralleottaja haluaa irtisanoa tämän sopimuksen ennen vuokra-ajan 

päättymistä, hän voi tehdä niin ilmoittamalla siitä Vuokranantajalle 

kirjallisesti 30 päivää aikaisemmin. Vuokralleottajan suorittaman 

sopimuksen irtisanomisen johdosta sopimus päättyy vain, jos 

Vuokralleottaja 

-palauttaa ajoneuvon omalla kustannuksellaan Vuokralleantajan 

ilmoittamaan paikkaan Suomessa, ja  

-maksaa Vuokralleantajalle purkumaksun ja  

-korvaa Vuokranantajalle aiheutuneet kustannukset siitä, että 

ajoneuvo kunnostetaan sen ikää ja ajokilometrimäärää vastaavaan 

kuntoon.  

 

Edellä mainittu purkumaksu on 30 %:ia ajoneuvon palautuspäivän ja 

sovitun vuokra-ajan päättymispäivän välisestä sopimuksen mukaisten 

verollisten vuokrien yhteismäärästä. Purkumaksu on kuitenkin aina 

vähintään 3 kuukauden vuokraa vastaava summa. 

 

Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaiset 

vuokrat ja maksut täysimääräisesti siihen saakka, kunnes tämän 

sopimus päättyy. Tämä sopimus päättyy Vuokralleottajan 

irtisanomisilmoituksen johdosta vasta, kun ajoneuvo on toimitettu 

Vuokralleantajan ilmoittamaan paikkaan ja Vuokralleantaja on saanut 

edellä tässä ehtokohdassa mainitut kunnostuskorvauksen ja 

purkumaksun suoritukset Vuokralleottajalta. 

15. Vuokralleantajan oikeus purkaa sopimus, kunnostuskorvaus ja 
purkumaksu:  Vuokralleantajalla on oikeus välittömästi purkaa tämä 
sopimus ja ottaa ajoneuvo takaisin, jos jokin seuraavista edellytyksistä 
täyttyy: a) Vuokralleottajan vuokran tai muun tässä sopimuksessa 
sovitun maksun suoritus viivästyy enemmän kuin 12 päivää 
eräpäivästä lukien, b) Vuokralleottaja käyttää ajoneuvoa tämän 
sopimuksen vastaisesti tai hoitaa ajoneuvoa huolimattomasti tai ei salli 
Vuokralleantajan tarkastaa sitä, c) Vuokralleottaja on hakenut 
yksityishenkilön velkajärjestelyä, asetettu konkurssiin tai on 
vastaavalla tavalla muutoin todettu kyvyttömäksi vastaamaan 
sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, eikä hän aseta hyväksyttävää 
vakuutta sopimuksen täyttämisestä, tai d) Vuokralleottaja laiminlyö 
muulla tavoin tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamisen.  
 
Sopimus purkautuu ja sopimus päättyy välittömästi Vuokralleantajan 
purkuilmoituksessa mainittuna päivänä. Jos Vuokralleottaja maksaa 
viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimuksen purun perusteena 
olevan sopimusrikkomuksen, Vuokralleantajan yksipuolisesti 
päätettävissä on se, salliiko Vuokranantaja sopimuksen jatkumisen, 
jolloin sopimuksen purku raukeaa. Vuokralleantajan ei tarvitse 
ilmoittaa takaajalle tai muulle sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi 
vakuuden antaneelle henkilölle sopimuksen jatkumisesta, tai hankkia 
siihen heidän suostumustaan 
 
Sopimuksen purkautuessa Vuokralleantajalla on oikeus myydä 
ajoneuvo tai määrätä siitä muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla ja 
neuvottelematta siitä Vuokralleottajan kanssa.  

 
Sopimuksen purkauduttua tämän ehtokohdan mukaisesti, 
Vuokralleottaja on velvollinen: 
-palauttamaan omalla kustannuksellaan ajoneuvo Vuokralleantajan 
ilmoittamaan paikkaan Suomessa, ja  
-korvaamaan Vuokranantajalle aiheutuneet kulut siitä, että ajoneuvo 
kunnostetaan sen ikää ja ajokilometrejä vastaavaan kuntoon, ja  
-maksamaan Vuokranantajalle purkumaksun, jonka määrä on 30 %:ia 
ajoneuvon palautuspäivän ja sovitun vuokra-ajan päättymispäivän 
välisestä sopimuksen mukaisten verollisten vuokrien yhteismäärästä. 
Purkumaksu on kuitenkin aina vähintään 3 kuukauden vuokraa 
vastaava summa.Vuokralleantajalla on oikeus itse tai viranomaisten 
avulla ottaa ajoneuvo haltuunsa, ellei sitä ole palautettu näiden 
ehtojen mukaisesti. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan 
ajoneuvon takaisinottamisesta Vuokralleantajalle aiheutuvat 
kustannukset. 
Sopimuksen päättymisestä huolimatta, Vuokralleottaja on velvollinen 
suorittamaan sopimuksen mukaiset vuokrat ja maksut siihen saakka, 
kunnes ajoneuvo on toimitettu Vuokralleantajan ilmoittamaan 
paikkaan tai Vuokralleantaja on muutoin saanut sen haltuunsa. 

. 
16. Käyttöoikeuden lakkaaminen sopimuksen purkautuessa: 

Vuokralleottajan oikeus käyttää ajoneuvoa lakkaa välittömästi 
sopimuksen purkautuessa, riippumatta siitä, riitauttaako 
Vuokralleottaja sopimuksen purun. 
 

17. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen. Vuokralleottajalla ei ole 
oikeutta miltään osin siirtää tätä sopimusta, eikä tämän sopimuksen 
mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, tai muutoin luovuttaa, 
pantata tai edelleenvuokrata ajoneuvoa.  
 
Vuokralleantaja on oikeutettu siirtämään tai panttaamaan tämän 
sopimuksen tai tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja 
velvollisuutensa, mukaan lukien omistusoikeutensa ajoneuvoon. 
Tällöin Vuokralleottajan sopimuksen mukainen oikeus ajoneuvoon 
säilyy. Saatuaan tiedon Vuokralleantajan oikeuksien siirrosta tai 
panttauksesta, Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan 
erääntyneet vuokrat sekä muutoin täyttämään tämän sopimuksen 
mukaiset velvollisuutensa sille taholle, joka on tullut Vuokralleantajan 
sijaan.  
 

18. Erityiset ehdot, muutokset ja lisäykset. Mahdolliset muutokset tai 

lisäykset tähän sopimukseen ovat päteviä ainoastaan, jos sekä 
Vuokralleantaja että Vuokralleottaja hyväksyy ne kirjallisesti. 
 

19. Ulosmittaus ym. Ajoneuvo on näiden ehtojen mukaisesti 

Vuokralleantajan omaisuutta.Jos Vuokralleottaja joutuu 
ulosmittauksen kohteeksi tai jos Vuokralleottaja hakee tai hänet 
haetaan konkurssiin tai jos Vuokralleottaja hakee velkajärjestelyä, tai 
jos ajoneuvoon yritetään kohdistaa takavarikko tai ajoneuvoa uhkaa 
elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 
annetun lain (688/88) mukainen myynti, tulee Vuokralleottajan  
ilmoittaa asiasta heti Vuokralleantajalle. Vuokralleottaja on velvollinen 
esittämään tämän sopimuksen velkojilleen, asianomaiselle 
ulosottomiehelle tai konkurssipesän pesänhoitajalle todisteeksi 
Vuokralleantajan omistusoikeudesta ajoneuvoon. Vuokralleantajalla 
on oikeus varustaa ajoneuvo kyltillä, josta ilmenee sen omistaja. 
 
Tiedoksiannot, osoitteenmuutokset ym. Jos Vuokralleantaja on 
lähettänyt kirjattuna kirjeenä tätä sopimusta koskevan viestin 
Vuokralleottajalle tässä sopimuksessa mainittuun osoitteeseen tai 
sellaiseen muuhun osoitteeseen, joka on viestin lähettämisen hetkellä 
Vuokralleantajan tiedossa uutena osoitteena, katsotaan viesti tulleen 
vastaanotetuksi viimeistään kolmantena (3) päivänä sen 
lähettämisestä. Jos viesti on lähetetty Vuokralleottajalle sähköpostitse, 
katsotaan viestin tulleen perille viimeistään 24 tunnin kuluttua 
lähettämisestä. Vuokralleottaja on velvollinen viivytyksettä 
ilmoittamaan Vuokralleantajalle mahdollisesta osoitteenmuutoksesta. 
Vuokralleantajalla on oikeus dokumentoida Vuokralleottajan 
yhteydenpito Vuokralleantajan kanssa. 
 

20. Ylivoimainen este sekä vastuunrajoitus. Vuokralleantaja ei vastaa 

vahingosta, joka johtuu lainmääräyksestä, virnomaistoimenpiteestä, 
sodasta, lakosta, työsulusta, boikotista ja saarrosta tai muusta 
vastaavasta olosuhteesta. Lakkoa, työsulkua, boikottia ja saartoa 
koskeva varaus on voimassa riippumatta siitä, onko Vuokralleantaja 
tällaisen toimenpiteen osapuoli vai ei. Vahinko, joka saattaa syntyä 
muutoin, tulee Vuokralleantajan korvattavaksi vain, jos 
Vuokralleantaja on aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti. 
Vuokralleantaja ei maksa missään tilanteessa korvausta muusta kuin 
välittömästä vahingosta, eikä näin ollen välillisestä vahingosta.  
 

21. Sopimuksen kieli: Tämä sopimus ja nämä ehdot on saatavilla 
suomen, ruotsin ja englannin kielisinä. Tämän sopimussuhteen aikana 
Vuokralleottaja voi tehdä ilmoituksia Vuokralleantajaa kohtaan 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
 

22. Riitaisuudet ym. Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan 

Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa. Viittaus Suomen 
lakiin ei koske sen lainvalintasääntöjä. Vuokralleottajan yhtiötä 
vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus 
voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
Vuokralleottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 
Vuokralleottaja voi myös saattaa asian kuluttaja-riitalautakunnan 
ratkaistavaksi. 

 
23. Luottotiedot ja henkilötiedot: Vuokralleantajalla on oikeus tarkastaa 

Vuokralleottajan henkilötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot 
luottotietolaissa tarkoitetulla tavalla. Vuokralleantajalla on tarvittaessa 
myös oikeus tunnistaa Vuokralleottaja rahanpesun ja terorismin 
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain ja muun 
lainsäädännön mukaisesti.  

 
Tieto Vuokralleottajan maksulaiminlyönnistä voidaan ilmoittaa 
merkittäväksi luottotietorekisteriin luottotietoja ylläpitävälle yritykselle 
ym. Lisätietoja tietojen luovuttamisesta on saatavilla 
Vuokralleantajalta. 
 
Vuokralleantaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan 
lainsäädännön mukaan. Yksityiskohtaiset tiedot  henkilötietojen 
käsittelystä ovat tämän sopimuksenliitteenä (tiedot 
tietosuojakäytännöstä) ja nelöytyvät myös osoitteesta www.dnb.se.  

 

 




