
Yleistä vuokrauksesta  

Vuokrahintaan sisältyy: 

 300 ajokilometriä / päivä (esim. viikko on 7 x 300 km = 2100 km) 

 Lisäkilometrit 0,20 €/km 

 Arvonlisävero 24 % 

 Kasko- vakuutus1500 €:n omavastuulla  

 Ajoneuvon käyttöopastus 

Matkailuajoneuvoissamme on seuraava varustus: 

Autossa: ABS-jarrut, lohkolämmitin, ohjaamon ulkopuoliset termopeitteet, Trumatic C 6002- ilmalämmitys, 

mikroaaltouun,  230V:n sähköliitäntä 10 m /25 m:n verkkojohdolla ja adapterilla, jääkaappi (kaasu, 12V, 230V), 
painevesi, kasetti-wc, suihku, radio/CD-soitin , 1-2 kpl 11 kg:n kaasupulloa (sisältö veloitetaan erikseen), 
jauhesammutin, astiat ja ruuanlaittovälineet 4:lle. 

Varaus: 

Varaus tulee voimaan maksamalla autolle 100 €:n  varaus- /käsittelymaksu. Kts. kohdasta ”Maksuehdot”. 

Kuljettajat/ajokortti: 

Vuokraajalla /pääkuljettajalla tulee olla vähintään vuoden voimassa ollut B-luokan ajokortti, joka tulee esittää 
vuokrasopimusta tehtäessä. Pääkuljettaja merkitään vuokrasopimukseen. Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa 
matkailuautolla, lisätään myös heidän nimensä vuokrasopimukseen. 

Vakuutukset: 

Kaskovakuutuksen omavastuu on autolla 1500 € per vahinko. Jos ajoneuvo palautetaan samassa kunnossa kuin se 
oli lähtiessä, ei vuokraajalle synny kuluja. Huomioikaa myös henkilöiden matka- ja matkatavaravakuutusten 
voimassaolot! 

Lemmikkieläimet: 

Lemmikkieläimet ovat kielletty. 

Ajoneuvon luovutus ja palautus: 

Ajoneuvon luovutuksesta ja palautuksesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa kunkin vuokrauksen osalta 
tapauskohtaisesti. Ne voivat tapahtua joko toimipaikassamme, asiakkaan luona tai erikseen sovitussa paikassa. 

Ajoneuvo tulee palauttaa siistinä sisältä, jätevesisäiliö, WC- kasetti ja roskat tyhjennettyinä sekä autossa 
polttoainesäiliö täytettynä. Ajoneuvo ei tarvitse olla ulkopuolelta pestynä. Kaasusta veloitetaan käytön mukaan. 
Tarkemmin kohdassa ”Vuokrausehdot”. 

Peruutukset: 

Vähintään 100 € veloitetaan, mikäli vahvistettu varaus peruutetaan. Tarkemmat peruutusehdot löytyvät 
Vuokrausehtojen kohdasta 4. 

Tarkat vuokrausehdot löytyvät kohdasta ”Vuokrausehdot” 



 

Vuokrausehdot 

Sataman Loiste Oy  (jäljempänä vuokraamo) noudattaa pääosin Suomen Autovuokraamojen Liiton asettamia 
vuokrausehtoja, ja vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen.  
1. AUTON KÄYTTÖ 

 
a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan 
ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla 
tavanomaisella tavalla. 
 
b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos 
vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva B-luokan 
ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. 
 
Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä vuokrasopimukseen. Jokaisella 
lisäkuljettajalla tulee myös olla vähintään vuoden voimassa ollut B-luokan ajokortti. Lisäkuljettajat ovat vuokraajan 
vastuulla ja hän on myös velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä heille. 
 
c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä 
jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. 
 
d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. 
 
e. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto 
mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. 

 
 
2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA 

 
2.1 Vuokraajan perusomavastuu 

 
Auton kaskovakuutuksen omavastuu on 1500 €.  
 
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen: 
 
a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. 
 
b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat, lisävarusteet ja tarvikkeet. 
 
c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. 
Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on autossa kielletty. 
 
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 
30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. 
 
 

 
2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta 

 
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä 
tuottamuksesta, auton 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. 
 
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta 



 
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen 
liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 
 
2.5 Muut maksuvelvollisuudet 

 
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat 
pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt 
maksut. 

 
3. VUOKRAN MAKSU 

 
a. Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai 
ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on 
oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön 
sääntöjä. 
 
b. Varaus tulee voimaan, kun 100 €:n suuruinen varausmaksu on maksettu. Tätä summaa ei palauteta mikäli varaus 
peruutetaan. 
 
c. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran 
kokonaisuudessaan  ennen vuokra-ajan alkamista. 
 
d. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. 
Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa 
vuokran maksamisesta. 
 
e. Auton palautuksen yhteydessä voidaan suorittaa loppusumma, joka koostuu mm. mahdollisista ylimääräisistä 
ajokilometreistä ja siivous- ja myöhästymismaksuista. 
 
f. Vuokraan ei sisälly: 

 polttoaine 

 wc-kemikaali 

 kaasu (edelliseltä asiakkaalta jäänyt kaasu käytettävissä) 

 
4. PERUUTUSEHDOT 

 
a. Varausmaksu 100 € veloitetaan, jos vahvistettu varaus peruutetaan ennen 15 vrk. 
Täysi vuokrahinta peritään, jos peruutus tehdään vuokrapäivänä tai 15 - 1 vrk ennen vuokrauksen alkua tai jos 
vuokraaja jättää tulematta paikalle. 
 
b. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on 
tullut vuokraamolle. 
 
c. Mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö ennen vuokra-
ajan alkamista sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, vuokraajalla on tällöin oikeus saada 
maksamansa vuokra takaisin vähennettynä varausmaksulla ja toimitusmaksulla 40 euroa. Edellä tarkoitettu 
tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms.). Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Mikäli 
edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. 
 
d. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este vuokraamo voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä 
ilmoitettava peruutuksesta. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Ylivoimaisen esteen 
takia irtisanotusta varauksesta vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. 

 
 
5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS 

 



Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena sovittuna aikana ja sovitussa 
paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei 
vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa 
sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. 

 
 
6. MATKAMITTARI 

 
a. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut 
matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman 
ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / 
lyhyempi matka. 
 
b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 

 
 
7. POLTTOAINE JA AUTON HOITO 

 
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. 
Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana 
velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja 
akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. 

 
 
8. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA 

 
a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa 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 autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €: n arvosta, jos se matkan 
jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton 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 henkilövahinkoös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava 
vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. 
 
c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä 
vahingosta. 

 
 
9. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ 

 
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä 
vastaavaa vuokranalennusta. Tämä ei kuitenkaan koske vikaa radiossa/ cd-soittimessa, tv:ssä, jääkaapissa/ 
pakastimessa tai sähkölaitteissa. Jos auton 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 kuitenkin aina enimmillään menetettyjen vuokrapäivien suuruinen. 

 
 
10. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSENMUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ 

 
a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta 



on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu 
vuokraamoon, tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon 
hyväksymään paikkaan. 
 
b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon 
kanssa, asia ilmoitetaan poliisille, ja vuokraaja joutuu maksamaan sakkomaksua 50 €/h. 
 
c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus 
laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. 
 
d. Auto on palautettava siinä kunnossa, kun se oli vuokra-ajan alkaessa. Auto on myös siivottava ja roska-astiat, 
jätevedet ja wc-kasetti tyhjennettävä. Vuokraajan tulee lisäksi huolehtia, että polttoainesäiliö ja toinen kaasupulloista 
ovat täynnä. Mikäli vuokraaja on laiminlyönyt edellä mainittuja asioita, vuokraamo perii laiminlyönneistä 
sakkomaksun: siivousmaksu 50 € , wc-kasetin tyhjennys 50€, kaasupullontäyttö 20 € + täytön hinta, tankkaus 20 € + 
täyden tankin hinta. 

 
 
11. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ 

 
Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen 
mukaisesti. 

 
 
12. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN 

 
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti 
tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos 
auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen 
tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen 
palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle. 

 
 
13. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE 

 
Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. 
Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. 
Matkustaminen Venäjälle ei ole autoillamme mahdollista. 

 
14. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT 

 
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen 
ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa. 

 

Matkailuautojen vakuutukset 

 

Autovakuutusjärjestelmä on jaettu kahteen osaan 

Liikennevakuutukseen, josta korvataan henkilö- ja vastapuolen omaisuusvahingot silloin, kun vuokraaja aiheuttaa 

kolarin. Se on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän kortin” (Green 



Card) yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa rajoitettu vastuu. Vastapuolen 
liikennevakuutus korvaa vuokra-auton vahingot vain silloin, kun vastapuoli on syyllinen kolariin. 

Kasko-vakuutukseen, joka sisältää vuokra-auton Kolarointi-, Hirvivahinko-, Ilkivalta-, Palo-, Varkaus-, Vastuu-, 

Oikeusturva-, Autopalvelu-, Luonnonilmiö- ja lasivakuutukset. Se on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen 
ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa 

Kasko-vakuutus ei ole voimassa, jos autoa kuljetetaan alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. 
Vakuutus ei korvaa myöskään kuljettajan holtittoman käytöksen tai huolimattomuuden johdosta ajoneuvolle 
aiheutuneita vahinkoja. 

Huom! Kasko- vakuutus ei korvaa auton sisätiloille itse aiheutettuja vahinkoja! 

Vuokraushintaan sisältyy Kasko-vakuutus 1500 euron omavastuulla, joka tarkoittaa sitä, että vuokraaja on velvollinen 
korvaamaan1500 euroon saakka aiheuttamiaan vahinkoja. Kasko-vakuutus maksaa 1500 euroa ylittävän osuuden 
vahinkojen korvaamisesta. On tärkeää tietää, että omavastuu on per vahinko tai kolari eikä per vuokraus! 

Kuljettajat 

Kaikki kuljettajat tulee merkitä vuokrasopimukseen. Mikäli henkilö, jonka nimi ei ole vuokrasopimuksessa, ajaa 
ajoneuvoa, sovelletaan vahingon sattuessa 1500 euron omavastuuta. 

Vahingon sattuessa 

Pyri huolehtimaan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Ilmoita välittömästi Saimaan Matkailuautolle. Pyydä 
tarvittaessa poliisi paikalle tekemään poliisitutkintapöytäkirja. Täytä autosta löytyvä vahinkoilmoitus- kaavake. Toimita 
em. paperit Saimaan Matkailuautolle. 

 

Talvikäyttö 

Matkailuajoneuvojen käyttö talvella vaatii hieman enemmän huomiota kuin kesällä. Siksi olemme keränneet tähän 
ohjeita, joita tulee noudattaa ehdottoman huolellisesti, jotta matkastasi tulee onnistunut ja ettei ajoneuvoon aiheudu 
kalliita vahinkoja. 

 
Käytämme ajoneuvoissamme talvirenkaita (nastarenkaita) talvirengaspakon aikana, eli 01.12 - 28.2. Asiakkaan 
pyynnöstä voimme vaihtaa talvirenkaat myös muina aikoina. Tällöin renkaiden vaihtotyö maksaa 40 € + renkaiden 
käyttö 5 € /pv. 

Huom! Emme pääsääntöisesti luovuta ajoneuvoa talvikäyttöön vesijärjestelmä käyttövalmiina 
jäätymisvaurioiden välttämiseksi! 

Talvikäyttö kuluttaa kaasua huomattavasti enemmän kuin kesällä, joten suosittelemme yöpymistä paikoissa, 
joissa ajoneuvon voi kytkeä verkkovirtaan! 

Yleistä 

Aina, kun autolla ei ajeta, peitä tuulilasi ja ohjaamon sivuikkunat mukana olevalla eristepeitteellä. Tämä parantaa 
lämmöneristystä ja estää lämmön häviämisen ohjaamon kautta asuintilasta ulos. 



Sulje kattoluukkujen rullaverhot estääksesi lämmön häviäminen niiden kautta. 
 
Sivuikkunat ovat kaksinkertaiset ja ilmatila välissä eristeenä, joten niiden peittäminen ei ole tarpeen 
 
Käytä lohkolämmitintä aina ennen auton käynnistämistä pakkasilla vähintään 1 tunti. Pistoke on etupuskurissa ja 
virtajohto autossa. 

Lämmitys kuluttaa puhallinmoottorin/kiertovesipumpun pyörimisen takia runsaasti virtaa, joten varmista 
sähkön riittävyys ja pidä ajoneuvo kytkettynä verkkovirtaan aina kun mahdollista! Adapterilla varustettu 10 m:n 

tai 25 m:n verkkovirtajohto on tavaratilassa. 
 
Tutustu ajoneuvon käyttöohjekirjaan! 

Raikasvesijärjestelmä  

Jos ajoneuvon vesijärjestelmään on laitettu vedet, on ehdottomasti varmistettava, että siinä on jatkuvasti 
lämmitys päällä, jottei järjestelmä pääse jäätymään! Tämä tulee muistaa myös silloin, jos ennen matkalle lähtöä 

tai viimeisen yön ennen ajoneuvon palautusta ette yövy ajoneuvossa! Varmistakaa myös, ettei kaasupullo tai 
matkustamo-osan akku pääse tyhjentymään yön aikana, sillä tyhjentyminen aiheuttaa lämmityksen katkeamisen. 
Ottamalla ajoneuvon käyttöönsä vuokralainen sitoutuu vastaamaan sen lämpimänä pitämisestä. 
 
Jäätyessään vesihanat halkeavat, vesipumppu vaurioituu ja letkujen liitoskappaleet murtuvat. Kokonaisvauriot voivat 
nousta helposti erittäin korkeiksi eikä vakuutus korvaa jäätymisvaurioita! 
 
Mikäli ajoneuvo joudutaan jättämään kylmäksi, on vesijärjestelmä tyhjennettävä oikeaoppisesti: Vesisäiliö ja 
lämminvesivaraaja on tyhjennettävä, pumpun sulake irrotettava, kaikki hanat avattava kylmä-kuuma-säädön 
keskiasentoon, linjaston tyhjennysventtiilit avattava ja suihkuletku laskettava alas. Kaikki jätetään näihin 
asentoihin. Tarkemmat ohjeet käyttöohjekirjassa. 

Jätevesijärjestelmä 

Autossa harmaan veden jätevesisäiliö on auton pohjalinjan ulkopuolella, se ei siis ole lämmitetyssä tilassa. Siksi 
jätevesisäiliön tyhjennyshana on pidettävä talvella auki jatkuvasti, jotta säiliöön päätyvä vesi valuu ulos eikä jäädy 
säiliöön. Vaunussa harmaa vesi valuu putkesta suoraan ulos. 

WC:n kasetti 

Wc-kasetti on lämmitetyssä tilassa ja pysyy sulana, jos autossa on lämpö päällä. Myös tämä on muistettava tyhjentää 
ennen auton jättämistä kylmäksi. 

 

 

 

 

 

 



Hinnasto 2016-2017: 

 

Ajankohta: marras-helmi maalis-touko kesä-elo syys-loka 

 

hinta / viikko           650 €          900 €           1200 €            900 € 

Varaus-/käsittelymaksu 100 € / vuokraus, joka on osa vuokrauksen kokonaishintaa. 

 
Vuokraus sisältää 300km/päivä, esim. viikko = 7x300km=2100km. Lisäkilometrit 0,20 €/km. 

 

Lisävarusteet ja -palvelut: 

  

 Matkailuauton toimitus 

 35 € / kerta 

Kauemmas erikseen sovittavissa tai 1,20 €/km 

  

 

Maksuehdot 

Yleistä maksamisesta 

 Varaus tulee voimaan, kun asiakas maksaa 100 €:n  suuruisen varaus-/käsittelymaksun. Tätä summaa ei 
palauteta, mikäli varaus peruutetaan. Varausmaksu on osa vuokrauksen kokonaishintaa ja se voidaan 
suorittaa joko pankkitilillemme meiltä saatavalla viitenumerolla tai käteisellä toimipisteessämme. 

 Loput vuokrauksesta maksetaan 30 päivää ennen vuokrauksen alkua tai jos varaus on tehty vähemmän 
kuin 30 päivää ennen vuokrauksen alkua, koko vuokrasumma on maksettava 7 päivän kuluessa 
varauksesta. Vuokrasumma tulee olla maksettuna ennen auton luovutusta. Maksaminen on mahdollista 
vielä autoa luovutettaessa käteisellä. 

 Maksettaessa pankkitilillemme, käytetään varaus- ja vuokrausmaksuissa samaa viitenumeroa. 

 Voimme myös lähettää laskun, josta perimme 5 €:n laskutuslisän. 

 Noudatamme yleisiä maksuehtoja. Kaikki maksut tulevat maksettavaksi eräpäivänä. Myöhästyneistä 
maksuista veloitamme korkolain mukaisen viivästyskoron. 

 Veloitamme 5 € jokaisesta postitse lähetetystä muistutuksesta. Ensimmäinen muistutus lähetetään viikon 
kuluttua eräpäivästä, mutta viivästyskorko lasketaan eräpäivästä alkaen. 

 Jos viivästyskorkoa ei makseta, se veloitetaan matkailuautoa noudettaessa. Vähennämme suoritetusta 
maksusta ensin viivästyskoron ja muut kulut, joten vuokrasumma ei tule maksetuksi ennen kulujen 
maksamista. 

 
Maksutavat 

 Pankkitilillemme; Tilin omistaja: Käteisellä 


