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OTA SOPIMUS MUKAAN KUN TULET NOUTAMAAN AUTOA!

_____________________________________________ Asiakas Rek. nro _________________

_______________________________________ Osoite Sotu _________________

_______________ _______________________ Postitoimip. Y-tunnus_________________

Puhelin matkalla ____________________________________________Puhelin koti ________________

Vastuu henkilö__________________________________________ Henkilötunnus______________

Kuljettaja 1_____________________________________________ Henkilötunnus______________

Kuljettaja 2_____________________________________________ Henkilötunnus______________

Ajoneuvon merkki ja malli__________________________________ Tyyppi____________________

Käyttökoulutus alkaa    ______/ _______ 20_____ klo______ Km paluu ________________

Vuokraus päättyy  _______/ _______ 20_____ klo______ Km lähtö ________________
Käyttökoulutukseen on hyvä tulla ajoissa!     Paluun myöhästymisestä veloitamme 60,- / tunti. 

Vuokra-aika yhteensä vrk_______________ ( vrk on yön ylitys ) Sovittu yht. km_____________
Omavastuu1500€ Pohjoismaat 2000€ Eurooppa ei Baltianmaat. Lisä Km a´0,30_____________

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja Euroopassa  KATSO LISÄEHDOT s. 4-5

Vuokralle ottajan omavastuuta voidaan pienentää maksamalla lisämaksu hinnaston mukaan.  
Omavastuun pienennys maksu    €_______________

Varaus/palvelumaksu 300 €              Green card 50 €    €_______________
Sovittu vuokrahinta € (____________________________________________)    €_______________
Lisävarusteet: Ilmastointilaite 230 V 50,- / Markiisi 50,-    €_______________
12V jännitteellä toimivat: MatkaTV+DVD 50,-/ Navigaatt.Eurooppa 50,-/ Navigaatt.Pohjoismaat 30,-
Narkoosikaasuhälytin 30,-/ Inventteri 150W 50,-/ Kylmälaukku 50,- / DVD-katselulaite 30,- 
230V jännitteellä toimivat laitteet:Agrekaatti100,-/ Mikro-uuni 30,-/ Kahvikeitin 10,-/ Vedenkeitin 10,-
Keitto yms. astiat 30,-/ Ruokailuv. 4hlö 20,-/ Ruokailuväl. 6hlö 30,-/ Kaasugrilli koottava malli 30,-
Puutarhapöytä+tuolit 4hlö 60,-/ Puutarhapöytä+tuolit 6hlö 90,-/ Ulkotilan matto 3x5 m 30,-
Turvaistuin 30,- / Istuinkoroke10,- /Polkupyörä-teline 30,- / -suojapussi 20,- / Kick-potkulauta 30,-   
Peitto+tyyny a´ 20,- x______hlö =______€ Liinavaate setti+pyyhkeet a´15,- x______hlö =______€ 
Lisäpalvelut: Sisäsiivous 80,- Sisäsiivous lemmikki autot 150,- Ulkopesu 80,- Kemsa tyhj.30,-
Harmaaveden tyhj. 20,- Jääkaapin puhdistus 20,- WC:n puhdistus 30,-     €_______________
Muut korvaukset: Poltto-aine tankkaus 30,- + poltto-aine arviolta 1,50 / litra    €_______________
Vahinkoilmoituksen täyttö, korjaus käynnit yms. vahinkojen selvittelyt 60,-/h    €_______________
Vuokrat, vakuutukset, varusteet, lisäkulut ja korvaukset yhteensä     €_______________
Varaus/palvelumaksu erääntyy heti!                                 Eräpvm.________/ ____/2017 € 300,-

Kun varaus/palvelumaksu on tililläni varaus on voimassa !
Loppumaksu erääntyy 1 kk. ennen vuokrauksen alkua.      Eräpvm.________/ ____/2017 €_______

BIC NDEA FIHH IBAN FI 131416 3000 123612
Tilinumero: NORDEA 141630-123612 Viesti: Sop.nro_______/ auto________ 

T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C   13210 HÄMEENLINNA

Vakuusmaksu palautetaan jos auto on palauttaessa täysin kunnossa, ja sovitut asiat hoidettu.

Vakuusmaksu min. 300,- € Maksetaan luottokortilla / laskulla / käteisellä_____/_____2017



Huom! Kun suunnittelet lomalle lähdön ja sieltä paluun aikataulua ota rauhallisesti, ja sivu 2/5
varaa reilusti aikaa auton noutoon, sen pakkaamiseen sekä loppusiivoukseen.

Matkailu-auton vastaanottotarkastus ja käyttökoulutus annetaan ennen lähtöä. Varaa aikaa 1-2 h
Matkailu-auton palautustarkastus ja mahdollisten puutteiden loppuunsaattaminen, varaa aikaa 1 h
Auton rekisteri n:ro___________ Merkki:___________  Malli:_______________________________
Auton luovutus ja palautus tapahtuu varikolla osoite: Vantaanreitti 2 01730 VANTAA

Poikkeava luovutus/palautuspaikka sovittava aina !!!
( Hinnat varusteissa ovat korvaushintoja katoamisen tms. syyn takia ! ) Lähtö Palautus
Ulkoinen siisteys: PALAUTETTAVA ULKOA PESTYNÄ SIISTINÄ ! __________________
Mahdolliset huomautukset:_________________________________________
_______________________________________________________________
Sisäsiisteys: PALAUTETTAVA SISÄLTÄ SIIVOTTUNA SIISTINÄ ! _________________
Mahdolliset huomautukset:_________________________________________
_______________________________________________________________
Poltto-aine tankkaus, tankki on 75-100% täynnä palautettaessa sama määrä _________________

Kaasupullot 2 kpl a´100,-  joista ainenkin toinen 11 kg pullo on täynnä _________________

WC:n siisteyden tarkistus PALAUTA TYHJÄNÄ JA HUUHDELTUNA ! _________________

Tasauskiilat 2 kpl a´ 30,- ja auton sijoittaminen leirintäalueella, turvaväli 5 m _________________

Sähkökaapeli 25m 80,- adapteri johto 20,- ja sähköliitos+kansi autoon 10,- _________________

Varoituskolmio 30,- Hinausliina 20,- Apukäynnistyskaapelit 50,- _________________

Suurin sallittu ajonopeus tällä autolla on 80 km/h  100 km/h ks.kyltti _________________

Polkupyörän-kiinnitystangot _____ kpl a´60,- sidontanauhat _____ kpl a´10,-a´   5,- € _________________

Raikkaan veden kaatokannu 10 l  a´20,-  Kaatoratti tiskikaapissa a´ 10,- _________________

Raikasvesiastia 7,5 l sisällä a´ 10,- Sisätilan jatkojohto a´ 10,- _________________

Kenttälapio  a´  60,- Vesivaaka  a´   10,- Työkalusetti  a´  60,- _________________

Auton tunkki ja työkalut a´ 400,- Ensiapu laukku a´ 30,- _________________

Markiisin avausveivi 50,- tukitanko 100,- alakiilat 4 kpl a´15,-ja käytönopastus _________________

Tukijalkojen työkalu 50,- aluslaudat 2 kpl a´10,-                  ja käytönopastus __________________

Pyörätelineen (jos on vuokrattu erikseen)                              käytönopastus _________________

Kemsakasetti 180,- sen tyhjennyspaikat + huuhtelu           ja käyttöopastus __________________

Renkaan paikkaus ohjeet, rengaspainetiedot ja korjaussetin 150,- käyttöohje _________________

Raikkaan veden täyttökorkki 30,-  ja vesisäiliön täyttöpaikkojen neuvonta _________________

Harmaan veden tyhjennys-opastus, ja tyhj. paikkojen neuvonta, avain ed.20,- _________________

Astinlaudan käyttöopastus MUISTA HUUHTELU HIEKASTA !!!! _________________

Kumimatot______kpl a´10,-Kuramatto a´30,- ja käytävämatot_____kpl a´ 30,- _________________



Opastus: Oven hyttysverhon käyttö- ja ovien lukitus __________________sivu 3/5

Sähkötaulun käyttöopastus VARMISTA AKKUJEN KUNTO __________________

Kaasusulut ja niiden käyttöopastus sekä  jauhesammutin 50,- _________________

Jääkaapin käyttöopastus, autom./ kaasu/sähkö 230 V tai akku      __________________________________

Lieden käyttöopastus, käsisytytin 20,- purkin-pullon avaaja a´ 5,- _________________

Mikro-uunin kuljetus- ja käyttöopastus, jos on vuokrattu erikseen _________________

Lämmityksen käyttöopastus Trumatic-pannu kaasulla / sähköllä _________________

Ilmastointilaitteen käyttöopastus Dometic, toimii vain 230 V _________________

Ikkunaverhojen käyttöopastus ja hyttys-pimennysverhojen käyttö _________________

Vesijärjestelmän käyttöopastus, muista sulkea hanat huolella ! _________________

WC:n käyttöopastus Kemsa-aineet,WC-harja10,- Roska-astia20,-         _________________

Kiinteiden vuoteiden käyttöopastus, turvaverkkojen käyttö _________________

Lisävuoteiden käyttöopastus Tikkaat___kpl apupatjat__kpl a´100,- _________________

Pannualuset 3 kpl a´5,- leikkuulaudat-ja valutusastiat 2 kpl a´ 10,- _________________

Kattoluukkujen käyttöopastus AJON AJAKSI  SULJETTAVA _________________

TV:n 500,- käyttöopastus ja kaukosäädin 50,- jos on vuokrattu _________________

Pölynimuri 100,- sen kokeilu/lataus opastus harja ja rikkalapio 10,- _________________

Muut siivousvälineet moppi-setti 20,-. Tiskiharja ja liinat 10,- _________________

Ohjaamon ja hallintalaitteiden käyttö P-kiekko 10,- CD-radio 500,- _________________

Käyttö-ohjeiden ja asiakirjojen tarkistus asuintilojen osalta   150,- _________________

Käyttö-ohjeiden ja asiakirjojen tarkistus itse auton osalta     100,- _________________

Ajopapereiden tarkistus, rekisteriote 100,-  ja ajokortti / ajokortit _________________

Turvavyöt_______kpl, ja autossa matkustaminen ajon aikana _________________

Muut mahdolliset esille tulevat asiat:_____________________________________________

AUTOA EI SAA VIEDÄ SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE ILMAN OMISTAJAN /
HALTIJAN ANTAMAA KIRJALLISTA LUPAA ! TARVITSETTEKO LUVAN?____________
LEMMIKIT SALLITTU AUTOJA MEILLÄ ON USEITA JA NE PITÄÄ VARATA AJOISSA. 

                MUIHIN AUTOIHIN EI SAA OTTAA MUKAAN MITÄÄN LEMMIKKIELÄIMIÄ!
NE AUTOT PIDETÄÄN ALLERGIA VAPAINA  ALLERGIA ONGELMIEN TAKIA!
VAKUUTUS EI KORVAA ELÄIMEN AIHEUTTAMAA AUTOVAHINKOA !

TUPAKOINTI AUTOSSA , ASUINTILASSA JA SÄILYTYSTILOISSA ON KIELLETTY !
TUPAKOINTI TAI LUVATON LEMMIKKI AIHEUTTAA VÄHINTÄÄN  300 € LISÄKULUT



VUOKRAUKSEEN LIITTYVÄT VAKUUTUSEHDOT Sivu 4/5
AUTOA VUOKRATAAN VAIN SUOMEEN JA ERITYISEHDOIN Eurooppaan! Tarkista rajoitukset !
Lakisääteisen liikennevakuutuksen korvaukset määräytyvät liikennevakuutus-

lain perusteella. Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämises-
tä johtuneet omassa ajoneuvossa olleiden henkilövahingot sekä vastapuolelle aiheutuneet henkilö-
ja omaisuusvahingot. (Lisätietoja liikennevakuutus vakuutusehdot 1.7.2014)
AU100, AU781, AU782, AU783, AU784, AU785, AU786, AU787, AU788, AU792
Vaunuvahinkovakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ulkoapäin aiheutuneet vahingot.
Tälläisiä vahinkoja ovat esim. tieltä suistuminen, tien sortuminen, ajoneuvon kaatuminen, sekä
yhteentörmäyksessä ajoneuvolle aiheutuneet vahingot. (AU781)
Ei korvattavat asiat ks. Vakuutusehtojen punaisella vahvistetut otsikot ja niiden alla oleva teksti.  
Hirvivahinkovakuutus korvaa välittömästi yhteentörmäyksestä hirven, poron tai peu- 
ran kanssa aiheutuneen vahingon. Vahingoittuneen ajoneuvon tielle nostamisen, sekä hinauskus-
tannukset, mikäli ajoneuvo on vahingoittunut ajokelvottomaksi. (AU782)
Voimassaolo Hirvivahinkovakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Ei korvattavat asiat ks. Vakuutusehtojen punaisella vahvistetut otsikot ja niiden alla oleva teksti.  
Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneen vahingon kun
tapahtuma-aika ja -paikka voidaan määritellä ja asiasta on tehty ilmoitus poliisille.(AU783)
Ei korvattavat asiat ks. Vakuutusehtojen punaisella vahvistetut otsikot ja niiden alla oleva teksti.  
Palovakuutus korvaa palovahingon, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai vakuu-
tetun ajoneuvon sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. (AU784)
Ei korvattavat asiat ks. Vakuutusehtojen punaisella vahvistetut otsikot ja niiden alla oleva teksti.   
Varkausvakuutus korvaa vakuutetun ajoneuvon menettämisestä tai vahingoittumisesta ai-
heutuneet esinevahingot vain, jos syynä on ollut lukittuun ajoneuvoon, lukitussa tai jatkuvasti varti- 
oidussa säilytyssuojassa olleeseen ajoneuvoon tai sen vakiovarustukseen kohdistunut rikoslain 28.
luvussa tarkoitettu varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tai luvaton käyttöönottaminen taik-
ka näiden yritys.  Korvauksen edellytyksenä on lisäksi se, että vakuutuksenottajan tai muun
vakuutetun on aina vaadittava rangaistusta tehdystä teosta ja avaimet on saatu ryöstön tai murron
yhteydessä, tai ne on saatu haltuun varkaudella, eikä suojeluohjeita ole laiminlyöty. Vahingos-
ta on jäänyt ajoneuvoon, tai sen säilytyssuojaan sellaiset murtojäljet, joiden perusteella on todetta-
vissa niihin ulkoapäin tapahtunut tunkeutuminen. Asiasta tehtävä aina rikosilmoitus. (AU785)
Varkausvakuutus on voimassa myös Virossa ja Baltian maissa, sekä Puolassa!

Omavastuu näissä maissa on kaikissa vahingoissa 20 % , vähintään 4500 €.

ASIAKAS JA VASTUUHENKILÖ OVAT HENKILÖKOHTAISESSA VASTUUSSA

AJONEUVOSTA, JA SATTUNEISTA VAHINGOISTA YLLÄOLEVISSA MAISSA!

Varkausvakuutus ei ole voimassa Venäjällä, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Ukrainassa !

Hinausvakuutus korvaa ehtojen mukaisesti matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut.
Vakuutuksen kohteena on myös matkan aikana oleva perävaunu. Matka-, asumis-, ym. Vastaaviavastaavia
kustannuksia korvataan enintään 200,- € asti alkuperäisiä kuitteja vastaan.
Voimassaolo Hinausvakuutus on voimassa vain Suomessa.(AU787)
Ei korvattavat asiat ks. Vakuutusehtojen punaisella vahvistetut otsikot ja niiden alla oleva teksti.
SOS-Hinausvakuutus korvaa Ehtojen mukaisesti matkan keskeytymisestä
aiheutuneet kulut. Vakuutuksen kohteena on myös matkan aikana mukana oleva perävaunu.
Matka-, asumis-, ym. Vastaavia vastaavia kustannuksia korvataan enintään 360,- € asti alkuperäisiä kuitteja
vastaan. (AU792) Ei korvattavat asiat ks. AU792 kohta 3.
Avun tarpeessa ottakaa yhteys: DK-2000 Frederiksberg DANMARK Puhelin +45 7010 5050 
VAKUUTUS EI KORVAA 

Vahinkoja jotka johtuvat huolimattomuudesta, arviointivirheestä tms. tapahtumasta joissa auto
ajetaan ulkomitat huomioiden liian ahtaisiin tai autolle sopimattomiin paikkoihin. Tämmöisiä paikko- 
ja ovat mm. huolto-asemilla olevat matalat katokset, pysäköintihallit, piha-ja leirintäaluilla kapeat
tai pehmeät ajoväylät, portit, parvekkeet, räystäät ja muut rakennusten ulokkeet. Myöskään puiden 
oksien, pensaiden tms. aiheuttamien raapamien vahinkoja vakuutus ei korvaa.
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Vakuutusten voimassaolo Vakuutukset ovat voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuo-
lisissa Green Card-sopimusmaissa( ns. vihreänkortin maat ), ellei voimassaoloa ole rajattu muuten.
Vakuutukset eivät ole voimassa Venäjällä, Valko-Venajällä, Moldovassa, Ukrainassa.
Omavastuut: Suomessa ja Pohjoismaissa omavastuu on 1500,- € Eurooppa 2000,-€

tai 50,- lisämaksusta / viikko omavastuu on 1200,- €      / 1700,-€

tai 100,- lisämaksusta/viikko omavastuu on   900,- €      / 1400,-€

tai 150,- lisämaksusta/viikko omavastuu on   600,- €      / 1100,-€

Virossa ja muissa Baltian maissa, sekä Puolassa oma vastuu on 20 % vahingon määrästä, 
siis jopa yli 10´000,- €, mutta aina kuitenkin vähi ntään  2500,- €

Näiltä osin omavastuuta ei voida millään lisämaksul la tai ehdolla vähentää!

Liitteet: 1)Kansio Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön
Vapaaehtoisen moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdot 1.7.2014 alkaen
Lakisääteinen liikennevakuutus ehdot voimassa 1.7.2014 alkaen
Autolla ulkomaille ohjelehtinen sekä     AU792 SOS-hinausvakuutus ehdot

2)Kansio Matkailuajoneuvojen yleiset vuokrausehdot T:mi Lassi Ampuja

3)Autossa Matkailu-auton käyttöohje kansio.  

4)Autossa Auton käyttö-ohje kansio ja huoltokorjaamo-opas löytyy hansikaslokerosta

5)Kansio Karavaanarin ABC , Leirintäopas 1 kpl Camping opas 3 kpl

6)Kansio 1-os vahinko-ilmoitus kaavake 2 kpl / jäljentävä vahinko-ilmoituskaavake 2 kpl 

7)Kansio SF-Caravan ry jäsenliittymis kaavakeita 1-3 kpl 

ALLEKIRJOITUKSET:

T:mi Lassi Ampuja Y-tunnus 1904260-6

Kaarlonkatu 6 C

13210 HÄMEENLINNA Puh. +358 400-77 25 77 Vantaalla

(kotitoimisto osoite)

____________________________________ Aika:______/_______20_______
Lassi Ampuja

Vuokralle ottaja vakuuttaa tutustuneensa auton käyttöön ja kaikkiin ehtoihin !

Olen tarkistanut auton kunnon, sekä ulko- ja sisäpuoliset vauriot ennen lähtöä!

Olen tarkistanut autosta ulkoa otetut valokuvat ja niihin merkityt vauriokohdat!

Huomautukset: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Auton noutaja: ___________________________ Paikka: __________________________

Nimen selvennys: ___________________________ Aika: ________/_________ 20______

Vastuu henkilö: ___________________________ Paikka: __________________________

Nimen selvennys: ___________________________ Aika: ________/_________ 20______

Muut kuljettajat: ___________________________ ___________________________

Nimen selvennys: ___________________________ ___________________________


