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YLEISET VUOKRAUSEHDOT  

 
1. Sopijaosapuolet 
- Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralle antajan, Er-Rent / Erken Y-tunnus: 1755433-3 (jäljempänä Vuokraamo) ja 

vuokralle ottajan (jäljempänä Asiakas) välillä. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen Autovuokraamojen Liiton yleisiä 
vuokrausehtoja. 

 
2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot 
- Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei 

Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan 
alennukseen. 

- Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa 
ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. 
Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, eikä ylityksestä ole sovittu, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 70€ 
myöhästymismaksun +10€ / alkava tunti. Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus 
veloittaa 100€:n sopimusrikkomusmaksu. Auton avaimet on aina palautettava vuokraamon edustajalle. 

- Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon- tai ajoneuvon avaimen vuokraamon ole sovittu Vuokraamon kanssa, 
Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa asiasta poliisille. 

 
3. Ajoneuvojen seuranta 
- Ajoneuvoihin on kytketty ajoneuvoseurantalaite. käytetään vain, jos epäillään, että autoa tullaan käyttämään 

vuokrausehtojen vastaisesti. 
 
4. Vuokra-aika 
- Auto on asiakkaan käytettävissä milloin tahansa sovittuna vuokra-aikana ja vuokra-aika päättyy etukäteensovittuna 

päättymisajankohtana. Sekä auto, että avaimet, on oltava palautettuna vuokrausajan päättyessä. Vuokra-ajan laskutus 
tapahtuu vuokratun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan 
päättymistä. Sovittu lisäaika 10€/ alkava tunti käsitellään aina uutena vuokrauksena, myös omavastuun alentamisen 
osalta. Vuokra-ajan pidennys kesken vuokrauksen edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Vuokra-ajan pidennys ei 
aina ole mahdollinen. 

 
5. Ajoneuvon käyttö 
- Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan 

ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. 
- Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa.  Ilman vuokralle antajan lupaa ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön 

käyttöön. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti. 
- Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, vetoautona, ajo-

opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. 
- Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on lukittava. Autolla ei saa ajaa Uudenmaan ulkopuolelle ilman lupaa. 
- Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata näitä kieltoja, on Vuokraamolla oikeus vaatia 

200€:n sopimusrikkomusmaksu. 
- Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa 

koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. 
- Mikäli autossa ilmenee teknisiä ongelmia, on ajo keskeytettävä välittömästi ja ilmoitettava vuokraamolle viipymättä. 

 
6. Käyttöä koskevat rajoitukset 
- Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. 

 
7. Asiakkaan korvausvastuu 
- Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa. 
- Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa 

Asiakasta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 1800€ 
vahinkoa kohden. Korvausvastuun alentaminen 200€ vahinkoa kohden on mahdollista erillisellä maksulla 10€. 

- Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle täysimääräisinä ilman omavastuun rajoitusta mikäli vahingot ovat 
aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: Ylikuormaus, autossa tupakointi, avainten katoaminen, väärän polttoaineen 
täyttäminen, ajaminen auton koko huomioon ottaminen liian ahtaissa tiloissa tai ajaminen liian matalaan. Vuokraajan 
täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet 
Vuokraajan rikollisesta menettelystä tai muusta tahallisuudesta. 

- Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten 
mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion. 

- Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista 
vahingoista. 

- Vuokraamo ei vastaa asiakkaan kuljettamista henkilökohtaisista tavaroista. 
- Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, 

kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Maksamattomista maksuista 
sekä vahingoista Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 30€:n käsittelymaksun. Vuokraamolla on oikeus antaa 
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Asiakkaan tiedot poliisille tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa vuokraamo perii veloitettavan 
summan lisäksi 30€:n käsittelymaksun. 

- Mahdollisesta poliisi-ilmoituksesta Vuokraamolla on oikeus periä 100€:n käsittelymaksu. 
- Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja 

puhdistuskustannukset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän 
palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta siivouskulut 
voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta 
vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen 
vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä mainitulla kielletyllä tavalla, vuokraaja on velvollinen korvaamaan 
vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen 
vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 

 
8. Polttoaine ja auton hoito 
- Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä 

aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, 
kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Autojen 
polttoainekulutus on ajotavasta riippuen n. 10-15 litraa / Ajoneuvo palautettava tankattuna-Tankkaamatta palautetun 
auton  Tankkauslisä 20€ + polttoaineen hinta tankkauksessa 2€/L. 

  
9. Vahinkotapaukset 
- Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan. 
- Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. 

Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin. 
- Mikäli Asiakas ei ilmoita Vuokraamolle sattuneesta vahingosta, on asiakas velvollinen korvaamaan vahingon 

kokonaisuudessaan. 
 
10. Ikärajoitukset 
- Suomessa auton voi vuokrata vähintään 19-vuotias kuljettaja, jonka ajokortti on ollut voimassa vähintään yhden (1) 

vuoden. 
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