
MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS 

 

Vuokraamo:  

Mikkelin TP-Palvelut Oy 
Siltakaarre 5 

50130 Mikkeli 

Puh. 0400 148838/Terho Pistool 

Y-tunnus 28309851 

Tilinumero FI43 1799 3000 0035 22 

 

Vuokraaja:_______________________________ 

Sotu:____________________________________  
Osoite:___________________________________ 

Puh:_____________________________________  

Ajokortin numero:_________________________  

Tilinumero:_______________________________ 

 

Vuokrahintaan sisältyy: 

Kaksi kaasupulloa (toinen pullo käyttämätön), 

sähköliitännän johto + adapteri. Purkki WC kemikaalia. 

Täyskaskovakuutus (omavastuu 800,00 € peritään 

asiakkaalta vahingon sattuessa). Täydellinen käytön 

opastus.  

 

Vuokrahintaan ei sisälly: 

Siivous ja WC-tankin tyhjennys 
(auto lähtee ja palaa aina siivottuna) 

Kaasu (toisen pullon oltava palautettaessa täysi) 

 

AUTOSSA ON TUPAKOINTI KIELLETTY. 

Jos autossa on tupakoitu veloitamme lisämaksuna 

takuupantin puhdistuskuluina. 

 

WC-tankin tyhjennys ja siivous 60,00 € 

Auton sisäsiivous 100,00 € 

(auton ulkopesu kuuluu hintaan) 

Kaikista 2000 km:n ylimenevistä kilometreistä perimme 

0,40 €/km. 

 

Maksettuanne varausmaksun 25% kokonaissummasta  

(väh. 250 €/vko ja 100 €/viikonloppu) vuokrasopimus 

astuu voimaan ja auto on varattu teille. Varausmaksu 

toimii takuupanttina mahdollisten vahinkojen ja 

lisämaksujen kuittaamiseen. Takuupantti (tai osa siitä) 

palautetaan lopputarkastuksen jälkeen asiakkaan 

pankkitilille.  

Varsinainen vuokrahinta maksetaan kolme viikkoa 

ennen vuokrauksen alkamista.Kuukautta ennen lähtöä 

ilmoitetusta peruutuksesta palautamme puolet 

varausmaksusta.Varausmaksua emme palauta alle 

kuukauden ennen lähtöä ilmoitetusta peruutuksesta. 

Alle kolme viikkoa ennen lähtöä ilmoitetusta 

peruutuksesta perimme täyden vuokrahinnan! 

 

Sitoudun noudattamaan tämän vuokrasopimuksen ehtoja 

ja Suomen autovuokraamoiden liiton yleisiä 

vuokrausehtoja. 

 

 

 

Vuokraajan allekirjoitus  ja nimenselvennys 

 

 

 

Vuokrattavan ajoneuvon tiedot:  

Malli: Hymer 654 vm 2007 

Käyttövoima: diesel 

Rek.: VEY-454 

Vakuutusyhtiö: LähiTapiola 

Omavastuu: 800,00 €  

Avaimia: 2 kpl 

Lähtökilometrit:____________________________ 
Sovittu km-määrä 2000 

Palautus / km:______________________________ 

Lisäkilometrejä á 0,40 €:_____________________ 

Palautuspaikka:____________________________ 

   

Auton siisteys:  

    Lähtö     Paluu 

WC_______________________________________ 

Vesisäiliö__________________________________ 

Kaasupullot________________________________ 

Sisäsiisteys_________________________________ 

Ulkopuoli__________________________________ 

 

Auton kunto: 

Ehjä______________________________________ 

Rikki_____________________________________ 

Polttoaineen määrä_________________________ 

Muuta____________________________________ 
 

Sovittu vuokrahinta: 

Ajalle:_____________________________________ 

Varaus/takuumaksu:_________________________ 

Lisäkilometrejä / €___________________________ 

Palautusmaksun määrä:______________________ 

Asiakkaan tilinumero;_______________________ 

Lisämaksu:_________________________________ 

 

Vuorokausimaksu seisonta-ajalta: 150 € 

 
Auton lähtö- ja palautusajat  

Viikkovuokraus: 

lähtö sunnuntaina klo 16, paluu sunnuntaina klo 14 

Viikonloppuvuokraus:  

lähtö perjantaina klo 12, paluu sunnuntaina klo 14 
Sovittuja vuokra- ja palautusaikoja on ehdottomasti 

noudatettava. 

 

Tämä vuokrasopimus on esitettävä autoa palautettaessa. 

Pidä vuokrasopimus auton hansikaslokerossa, jotta 

löydät sen nopeasti tarvittaessa. 

 

Ulkomaille mentäessä on asia ilmoitettava etukäteen 

vakuutusten takia.  

 

Sopimuspapereiden täyttämiseen, auton käytön 

perehdyttämiseen ja muuhun opastukseen tulee 

varata aikaa 0,50-1,00 tuntia ennen lähtöä. 

 

 

 

Vuokraamon puolesta 
 


