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Yksityisleasing 

Vuokrausehdot (S) 

 

1.Sopijapuolet 

Sopimuksen sopijapuolet ovat leasingsopimuksessa (Sopimus) 

määritelty yksityishenkilö (Asiakas) sekä K Auto Leasing Oy (Lea-

singyhtiö). Leasingyhtiö vuokraa Sopimuksessa määritellyn Ajo-

neuvon (Ajoneuvo) määräajaksi Asiakkaalle näiden yleisten ehto-

jen sekä erillisen Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikäli näistä eh-

doista poiketaan, on siitä sovittava erikseen kirjallisesti sopijapuol-

ten välillä. 

  

2. Palvelun kuvaus ja vuokrajärjestely 

Leasingyhtiön Asiakkaalle tarjoama leasingpalvelu on Ajoneuvoa 

koskeva palvelukokonaisuus, joka sisältää Sopimuksessa ja näissä 

ehdoissa tarkemmin määritellyt palvelut. Leasingpalvelu oikeuttaa 

Asiakasta käyttämään Ajoneuvoa Sopimuksen ja näiden yleisten 

ehtojen mukaisesti. Asiakas ei saa omistusoikeutta Ajoneuvoon 

Sopimuksen voimassaoloaikana, eikä sen päätyttyä. 

 

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on hyväksytty luottopäätös. 

Sopimus astuu voimaan sen allekirjoitushetkellä. Leasingyhtiö si-

toutuu Sopimuksen perusteella ostamaan Sopimuksessa mainitun 

Ajoneuvon sen myyjältä ja vuokraamaan sen edelleen Asiakkaalle. 

Asiakas puolestaan sitoutuu noudattamaan Sopimusta ja näitä eh-

toja sekä vastaanottamaan Ajoneuvon vuokralle vuokra-ajan alka-

mispäivänä, kun Ajoneuvo on luovutettavissa Asiakkaan käytettä-

väksi. Asiakkaan Sopimuksen mukainen maksuvelvollisuus ja Sopi-

muksessa mainittu vuokra-aika alkavat Ajoneuvon luovutuspäi-

vänä. Sopimus päättyy vuokra-ajan päättyessä riippumatta ajoki-

lometreistä.  

 

Vuokra suoritetaan kuukausittain etukäteen. Asiakas vakuuttaa 

Sopimuksen allekirjoituksella hyväksyvänsä sen, että Leasingyhtiö 

ostaa Ajoneuvon ainoastaan tarkoituksenaan vuokrata se Sopi-

muksen mukaisesti Asiakkaalle. Asiakas ymmärtää, että Leasing-

yhtiö ei vastaa Ajoneuvon soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötar-

koitukseen. Sopimuksen allekirjoituksella Asiakas vakuuttaa, että 

se on asianmukaisesti tutustunut Sopimuksesta ja Ajoneuvosta an-

nettuihin tietoihin.  

 

Vuokra (€), vuokra-ajan pituus (kk) sekä ajokilometrimäärä on 

sovittu Sopimuksessa. Vuokran suuruus riippuu mm. vuokratta-

vasta Ajoneuvosta, vuokra-ajasta, sovitusta ajokilometrimäärästä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekä mahdollisista lisävarusteista ja lisäpalveluista. Asiakkaan tu-

lee Sopimusta varten arvioida tarvitsemansa ajokilometrimäärä, 

koska Leasingyhtiö varaa oikeuden muuttaa vuokran määrää kes-

ken Sopimuskauden näiden ehtojen 10. kohdan mukaisesti ajokilo-

metrimäärän ylittyessä. Leasingyhtiö voi myös muuttaa vuokran 

määrää kesken Sopimuskauden lainsäädäntömuutoksen taikka vi-

ranomaisen päätöksen vuoksi (esim. mikäli arvonlisäverokanta 

muuttuu kesken Sopimuskauden). 

 

Asiakas sopii yhdessä automyyjän kanssa, mistä jälleenmyyntipis-

teestä Ajoneuvo luovutetaan Asiakkaalle. Asiakkaan on noudet-

tava Ajoneuvo sovittuna noutopäivänä. Mikäli Asiakas on estynyt, 

Asiakkaan on ilmoitettava siitä välittömästi Leasingyhtiölle sekä 

automyyjälle. 

 

3. Ajoneuvon kuljettaja 

Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Asiakas rekisteröi-

dään Ajoneuvon 1. haltijaksi. 

 

4. Ajoneuvon käyttö 

Ajoneuvo on Leasingyhtiön omaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttä-

mään Ajoneuvoa sen normaaliin käyttötarkoitukseen Ajoneuvon 

valmistajan ohjeiden (käyttöohjeet), lakien ja viranomaismääräys-

ten mukaisesti sekä yleistä huolenpitovelvollisuutta noudattaen. 

 

Ajoneuvoa ei saa käyttää 

• Ajossa, joka huonontaa Ajoneuvon arvoa enemmän kuin nor-

maalikäytössä 

• Koulutusajoon ilman Leasingyhtiön suostumusta 

• Asuntovaunun, perävaunun tms. vetämiseen ammattiluon-

teisesti 

• Kilpailu-, rata-ajo tms. tarkoitukseen 

• Edelleenvuokraukseen 

• Ammattiliikenteessä (taksikäyttö) 

• Jakelukuljetuksiin (esim. pizzataksit) 

 

Ajoneuvoa ei saa poistaa liikennekäytöstä ilman Leasingyhtiön kir-

jallista suostumusta. Ajoneuvoa ei voi rekisteröidä ammattikäyt-

töön. Ajoneuvoon ei saa kiinnittää merkkejä tai mainoksia, eikä 

Ajoneuvoa saa maalaukseltaan muuttaa ilman Leasingyhtiön suos-

tumusta. Asiakkaan tulee poistaa omat Sopimukseen kuulumatto-

mat lisävarusteet omalla kustannuksellaan ennen Ajoneuvon pa-

lautusta sopimuskauden päättyessä. Mahdolliset lisävarusteiden  
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asennusten ja poiston yhteydessä syntyneiden vaurioiden korjaus-

kustannukset veloitetaan Asiakkaalta. 

 

Ajoneuvossa on tupakointi kielletty. 

 

5. Ajoneuvon rekisteröinti 

Ajoneuvon omistajaksi rekisteröidään Leasingyhtiö ja haltijaksi 

Asiakas. Leasingyhtiö vastaa Ajoneuvon ensirekisteröintikuluista. 

 

6. Käyttökustannukset 

 

Vuokraan sisältyy 

• Ajoneuvon rahoituskustannukset 

• Sovittu ajokilometrimäärä laskettuna koko Sopimuskaudelle 

• Kesä- ja talvirenkaat vanteineen 

•   Liikkumisturvapalvelu 24/7 (edellyttää maahantuojan val- 

  tuuttaman merkkihuoltoliikkeen käyttöä huoltojen osalta)  

• Ajoneuvon ensirekisteröintimaksut 

• Arvonlisävero 

 

Vuokraan ei sisälly 

• Polttoaineet 

• Puhtaanapito ja vahaukset 

• Ajoneuvon ylläpito ja korjaukset 

• Määräaikaishuollot (valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti) 

• Vakuutus (liikenne- & kaskovakuutus)   

• Ajoneuvovero 

• Renkaiden uusinnat ja kausivaihdot 

• Katsastukset 

• Lasien, peilien, umpioiden, renkaiden ja vanteiden rikkoontu-

miset (esim. rengasrikot) 

• Viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että: 

o Ajoneuvoa on hoidettu tai käytetty virheellisesti tai huoli-

mattomasti esim. ajoneuvossa on käytetty likaista poltto-

ainetta tai muuta polttoainetta tai muita öljyjä tai nesteitä 

kuin ajoneuvon käyttöohjeessa on suositeltu 

o Ajoneuvoa on käytetty sopimuksen vastaisesti 

o Ajoneuvon rakennetta, suorituskykyä tai käyttötarkoi-

tusta on muutettu 

o Ajoneuvon huolto-ohjelma on laiminlyöty tai välitöntä 

korjaustyötä tahallisesti viivytetty 

o Ajoneuvoa on käytetty kilpa- tai rata-ajossa 

• Hinaukset, kuljetukset ja säilytykset (pois lukien Liikkumistur-

vapalvelut) 

• Korroosiovaurioiden korjaukset ja maalaustyöt (pois lukien ta-

kuu) 

• Sisustuksen ja verhoilun korjaukset ja puhdistukset 

• Auton vakio- tai lisävarusteisiin kuuluvien digitaalisten järjes-

telmien ja palveluiden päivitykset 

• Navigoinnin karttapäivitykset 

• Vauriot sekä omavastuut, joita vakuutukset eivät kata 

• Sakot, pysäköintivirhemaksut ynnä muut vastaavantyyppiset     

maksut 

 

 

 

 

• Määräaikaiskatsastukset 

• Viat ja vahingot, jotka aiheutuvat ulkopuolisesta tekijästä tai 

syystä (esim. ilkivalta, tulipalo, luonnonilmiöt, sää, sota tai 

muu ylivoimaiseen esteeseen verrattavissa oleva tapahtuma) 

• Viranomaisten toimesta mahdollisesti asetettavat lisäverot, -

vakuutukset tai –maksut (esim. tietullit) 

 

Mikäli Leasingyhtiö joutuu mistä tahansa syystä suorittamaan mitä 

tahansa Asiakkaan vastattavaksi kuuluvia suorituksia, Asiakkaan 

tulee korvata näistä aiheutuneet kustannukset viipymättä Leasin-

gyhtiön niin vaatiessa. 

 

7. Ajoneuvotilauksen peruuttaminen 

Mikäli Asiakas peruuttaa Ajoneuvotilauksen ilman lakiin perustu-

vaa syytä ennen Ajoneuvon luovutusta, on Asiakas velvollinen  

maksamaan Ajoneuvon tilanneelle autoliikkeelle peruuttamisesta 

aiheutuvat kustannukset. Autoliikkeen perimä vahingonkorvaus 

on kymmenen (10) prosenttia Sopimuksen mukaisesta Ajoneuvon 

käteishinnasta, kun käteishinta on enintään 4.200 euroa. Tämän 

ylimenevästä käteishinnan osasta vahingonkorvaus on kolme (3) 

prosenttia. 

 

8. Virheellinen toimitus ja Ajoneuvon virhe 

Jos Ajoneuvossa on toimitettaessa virhe tai puute tai jos sellainen 

ilmenee Sopimuksen voimassaoloaikana, Asiakkaan on esitettävä 

näitä koskevat vaatimuksensa Ajoneuvon myyjälle ja ilmoitettava 

tästä välittömästi Leasingyhtiölle. 

 

9. Ajoneuvon huolto ja korjaukset 

Asiakas on velvollinen käyttämään, hoitamaan ja huoltamaan Ajo-

neuvoa noudattaen sen käyttöohje- ja huoltokirjaa, maahantuojan 

takuuehtoja ja ohjeita sekä voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Asi-

akkaalle ei suoriteta Ajoneuvon huolto- tai korjauspäivien osalta 

hyvitystä vuokrasta. Havaitessaan Ajoneuvossa vian tai muun 

puutteen Asiakas on velvollinen toimittamaan Ajoneuvon viipy-

mättä huollettavaksi tai korjattavaksi lisävahinkojen välttämiseksi. 

Asiakkaalla on velvollisuus teettää huolto- ja korjausvelvollisuuden 

piiriin kuuluvat palvelut maahantuojan valtuuttamassa merkki-

huollossa. Ajoneuvon huoltaminen muussa kuin valtuutetussa 

merkkiliikkeessä tai huolto-ohjelman noudattamatta jättäminen 

alentaa Ajoneuvon jälleenmyyntihintaa sopimuskauden päätyttyä 

ja tästä aiheutuu Leasingyhtiölle vahinkoa. Asiakas on tällöin vel-

vollinen korvaamaan Leasingyhtiölle sen kärsimän vahingon seu-

raavan taulukon mukaisesti: 
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Asiakas huolehtii siitä, että Ajoneuvo toimitetaan merkkihuoltoon 

valmistajan ohjeiden mukaisten määräaikaishuoltojen tekemistä 

varten riittävän hyvissä ajoin ja kantaa vastuun tämän velvollisuu-

tensa laiminlyönnistä. Tehdyistä määräaikaishuolloista tulee olla 

merkintä auton digitaalisessa huoltokirjassa. 

 

Merkkihuollolla on oikeus normaalia ammattikäytäntöä noudat-

taen ja Asiakkaan edut huomioiden päättää menettelytavoista, 

joilla huollot suoritetaan ja vika tai vahinko korjataan.  

 

Mikäli Asiakas haluaa teettää Ajoneuvoon huoltoja, pesuja tai kor-

jauksia, jotka eivät kuulu huolto-ohjelmaan tai Sopimuksen piiriin, 

Asiakas sopii niistä erikseen merkkihuollon kanssa ja vastaa niistä  

aiheutuvista kustannuksista. Merkkihuolto laskuttaa nämä toi-

menpiteet erikseen Asiakkaalta.  

 

Suomen ulkopuolella suoritetut mahdolliset korjaukset Asiakas 

maksaa itse ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa aina Suomessa.  

 

10. Sopimuksen mukainen ajomäärä 

Sopimuksen mukainen ajomäärä on se kokonaiskilometrimäärä, 

jonka Ajoneuvolla saa Sopimuksen voimassaoloaikana ajaa. Sopi-

muksen mukainen ajomäärä perustuu Asiakkaan ennen Sopimuk-

sen tekemistä ilmoittamaan vuotuiseen ajomääräarvioon. Mikäli 

Asiakkaan toteutuva vuotuinen ajomäärä poikkeaa Sopimuksen 

perusteena olevasta laskennallisesta vuotuisesta ajomäärästä vä-

hintään 10%, on Leasingyhtiöllä oikeus muuttaa Sopimusta ja 

vuokraveloitusta jäljellä olevaksi Sopimusajaksi vastaamaan muut-

tuneita olosuhteita.  

 

Laskennallinen vuotuinen ajomäärä saadaan jakamalla Sopimuk-

sen mukainen ajomäärä Sopimuksen pituudella vuosina. Mikäli 

Asiakkaan toteutunut ajomäärä ylittyy Sopimuksen mukaisesta 

ajomäärästä Sopimuksen päättyessä, on Leasingyhtiöllä oikeus ve-

loittaa ylikilometrit Sopimuksen mukaisen ylikilometriveloituksen 

mukaisesti. Veloitus lasketaan kertomalla toteutuneen ajomäärän 

ja Sopimuksen mukaisen ajomäärän erotus ylikilometriveloituk-

sella.  

 

Mikäli Sopimus päättyy ennenaikaisesti, lasketaan ylikilometrive-

loitus Asiakkaan toteutuneen ajomäärän mukaan siten, että Sopi-

muksen mukainen ajomäärä jaetaan Sopimuksen kokonaisajalla, ja 

näin saatu kuukausikohtainen arvo kerrotaan kuluneella Sopimus-

ajalla. Näin saatua määrää verrataan Asiakkaan toteutuneeseen 

ajomäärään. Sopimuksen päättyessä normaalin Sopimusajan puit-

teissa, sovelletaan ylikilometrien osalta +5000km puskuria, jonka 

perusteella Asiakkaalta ei veloiteta mitään, mikäli Ajoneuvon to-

teutunut ajomäärä jää kyseisen puskurin raja-arvon sisälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli toteutunut ajomäärä ylittää puskurin raja-arvon, veloitetaan 

ylittävältä osalta Ajoneuvokohtaisen Sopimuksen ylikilometrikoh-

dan mukainen veloitus.  

 

11. Sopimusmuutokset 

Sopimukseen voidaan tehdä muutoksia sopimuskauden aikana 

joko sopimusajan tai sopimuskilometrien suhteen. Sopimusmuu-

toksen yhteydessä lasketaan takautuvasti mikä olisi ollut vuokra-

veloitus perustuen uusiin sopimusparametreihin. Kyseistä arvoa 

verrataan sopimuksen voimassa olevaan vuokraan, jonka perus-

teella veloitus/hyvitys jyvitetään vuokraan loppusopimuskaudeksi.  

Tämän jälkeen Sopimus jatkuu päivitetyllä leasingvuokralla. Sopi-

muskauden aikana tehdyistä sopimusmuutoksista veloitetaan lisä-

palveluhinnaston mukainen palvelumaksu. 

 

12. Katsastukset 

Asiakkaan tulee huolehtia Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta 

ja laitekohtaisista tarkastuksista lain määräämällä tavalla. Asiakas 

vastaa katsastuksesta aiheutuvista mahdollisista lisäkustannuk-

sista lukuun ottamatta katsastusmaksua. Mikäli Ajoneuvo palau-

tuu Sopimuksen päättyessä katsastamattomuuden vuoksi ajokiel-

lossa, Leasingyhtiöllä on oikeus veloittaa tekemästään katsastuk-

sesta erillinen palvelumaksu. 

 

13. Vakuutukset ja vahingot 

Autossa tulee olla voimassa oleva liikenne- & kaskovakuutus koko 

sopimuskauden ajan. Leasingyhtiö hoitaa vakuuttamisen asiak-

kaan lukuun, ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu. Tarkempi ku-

vaus vakuutuksen sisällöstä, ehdoista sekä omavastuista on nähtä-

vissä Leasingyhtiön internetsivuilla. Asiakkaan tulee huolehtia va-

kuutusten voimassaolosta koko sopimuskauden ajan. Asiakkaan 

oman vakuutuksen (liikenne- ja kaskovakuutus) tulee sisältää aina-

kin hirvieläin-, kolarivahinko-, ilkivalta- palo-, varkaus, oikeus-

turva-, lasi-, uusarvolunastus- sekä leasingvakuutukset. 

 

Asiakkaan tulee heti toimittaa Leasingyhtiölle ja vakuutusyhtiölle 

tieto sattuneesta liikennevahingosta vakuutusyhtiön lomakkeella 

tai sähköistä vahinkoilmoitusta hyödyntäen. Ajoneuvoa kohdan-

neesta rikoksesta, liikennevahingoista tai henkilö- ja eläinvahin-

goista on heti ilmoitettava myös poliisille. Korjaustöitä ei saa aloit-

taa ennen vakuutusyhtiön edustajan suorittamaa tarkastusta ja 

laskutuslupaa. Mikäli Ajoneuvo vaurioituu siten, että vakuutusyh-

tiö lunastaa sen, purkautuu Sopimus vahingon sattumiskuukauden 

viimeisenä päivänä. Tällöin mahdollinen uusi Sopimus tehdään sen 

hetkisin ehdoin ja hinnoin. Ajoneuvon huolto- tai korjauspäivien 

osalta ei Asiakkaalle suoriteta hyvitystä leasingvuokrasta.  
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Asiakkaalla on velvollisuus teettää vauriokorjauksiin kuuluvat pal-

velut maahantuojan valtuuttamassa merkkikorjaamossa. 

 

Leasingyhtiö ei vastaa vahingoista, jotka saattavat syntyä Ajoneu-

von seisauksesta, riippumatta seisauksen syistä.  

 

Leasingyhtiöllä on Asiakkaan sijasta oikeus vahingon sattuessa pe-

riä Ajoneuvoa koskeva vakuutus- ja vahingonkorvaus ja sillä kui-

tata kaikki Sopimukseen perustuvat saatavansa Asiakkaalta. Asia-

kas vastaa ulkopuolisiin nähden kaikista henkilö- ja omaisuusva-

hingoista, joita Ajoneuvon käyttö voi aiheuttaa ja joita ei korvata 

vakuutuksesta. Leasingyhtiö pidättää oikeuden tarkistaa vakuu-

tusmaksua ajoneuvokannan vahinkokehityksen mukaan vuosit-

tain. 

 

14. Yhteys- ja luottotiedot sekä tietojen luovutus 

Leasingyhtiöllä on oikeus tarkastaa Asiakkaan henkilötiedot sekä 

kerätä rahoituspäätöksen tekemistä ja Sopimuksen voimassaolon 

aikaista luotonvalvontaa varten tarvitsemansa tarpeelliset luotto-

tiedot luottotietolain (527/2007) tarkoittamalla tavalla. Leasing-

yhtiöllä on tarvittaessa myös oikeus tunnistaa Asiakas rahanpesun 

ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä anne-

tun lain (503/2008) ja/tai muun lainsäädännön mukaisesti. 

 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Leasingyhtiölle viipymättä 

kaikki yhteystiedoissaan tai taloudellisessa tilassaan tapahtuneet 

muutokset. Asiakas vastaa ylimääräsistä kustannuksista, joita Lea-

singyhtiölle mahdollisesti aiheutuu sen johdosta, ettei yhteystieto-

jen muutoksista ole Leasingyhtiölle kirjallisesti ilmoitettu. 

 

Leasingyhtiö käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tietosuojalain-

säädännön mukaisesti. Henkilötietoja tarvitaan Sopimuksen sekä 

luottopäätöksen tekemiseen. Leasingyhtiön tietosuojaseloste on  

nähtävillä Leasingyhtiön internet-sivuilla osoitteessa: www.k-au-

toleasing.fi 

 

15. Ulosmittaus ja vastaavat toimenpiteet 

Ajoneuvo on Leasingyhtiön omaisuutta. Jos Ajoneuvoon kohdiste-

taan tai yritetään kohdistaa ulosmittaus, takavarikko tai sitä uhkaa 

elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 

annetun lain (688/88) mukainen myynti Asiakkaan sitoumusten 

johdosta tai jos Asiakas hakee velkajärjestelyä tulee Asiakkaan il-

moittaa toimenpiteestä välittömästi Leasingyhtiölle. Asiakkaan tu-

lee edellä mainituissa tilanteissa esittää velkojilleen tai ulosotto-

miehelle Sopimus todisteena Leasingyhtiön omistusoikeudesta. 

 

16. Vuokran maksaminen 

Laskutus tapahtuu Ajoneuvon luovutuspäivästä alkaen kuukausit-

tain etukäteen. Maksuehto Asiakkaalle on 14 pv netto laskun päi-

väyksestä. Jos Asiakas ei maksa erääntyvää saatavaa eräpäivään 

mennessä, hän on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa erä- 

 

 

 

 

 

 

päivästä lukien sekä korvaamaan laiminlyönnistä Leasingyhtiölle 

aiheutuneet perimiskulut. Viivästyskorko määräytyy korkolain 

(633/1982) 4 §:n mukaisesti ja on suuruudeltaan seitsemän (7) pro-

senttia korkeampi kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko. 

 

17. Sopimuksen voimassaoloaika ja päättyminen 

Sopimus on voimassa määräaikaisena Sopimuksessa määritetyn 

vuokra-ajan (Sopimuskausi) ajan ja päättyy automaattisesti mää-

räajan kuluttua. 

 

18. Sopimuksen irtisanominen kesken Sopimuskauden 

Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään milloin tahansa il-

moittamalla siitä 30 päivää aikaisemmin ja palauttamalla Ajoneu-

von, sekä maksamalla jäljempänä mainitun irtisanomismaksun ja 

mahdollisen ylikilometrikorvauksen, sekä Ajoneuvon kunnostus-

korvauksen.  

 

Leasingyhtiö voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi ja 

noutaa Asiakkaalle mahdollisesti luovutetun Ajoneuvon seuraa-

vista syistä: 

 

a) Sopimuksen voimaan astumisen ja ajoneuvon luovuttamispäi-

vän välisenä aikana Asiakkaan taloudellisessa tilanteessa ta-

pahtuu sellainen merkittävä muutos, että se olisi alkuperäistä 

luottopäätöstä tehtäessä johtanut hylätyn luottopäätöksen te-

kemiseen. 

b) Asiakas ei ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta maksa-

nut erääntynyttä leasingvuokraa 30 päivän sisällä sen eräänty-

misestä. 

c) Asiakas todetaan maksukyvyttömäksi. 

d) Asiakas laiminlyö olennaisesti Ajoneuvon hoidon tai muiden 

Sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämisen tai 

Ajoneuvoa käytetään tämän Sopimuksen vastaisesti.  

 

Jos Sopimus irtisanotaan ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, 

mukaan lukien mahdollinen Sopimuksen jatkoaika, Asiakas mak-

saa Leasingyhtiölle koituvat menetykset seuraavasti: 

a) Irtisanomismaksu, joka on 30% Ajoneuvon palautuspäivän ja 

Sopimuskauden päättymispäivän välisestä verollisesta vuok-

rasta. Korvaus on kuitenkin aina vähintään kolmen kuukau-

den vuokraa vastaava summa. 

b) Mahdollisen ylikilometrikorvauksen, joka lasketaan vertaa-

malla ajettua kilometrimäärää Sopimuksen mukaiseen koko-

naiskilometrimäärään suhteessa kuluneeseen Sopimuksen 

voimassaoloaikaan. 

c) Mahdollisen kunnostuskorvauksen, joka aiheutuu Ajoneuvon 

saattamisesta Ajoneuvon ikää ja ajokilometrimäärää vastaa-

vaan kuntoon. 
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Leasingyhtiöllä on oikeus itse tai viranomaisen avulla ottaa Ajo-

neuvo haltuunsa sieltä missä se tavataan, ellei sitä palauteta va-

paaehtoisesti. Ajoneuvon takaisinottamisesta aiheutuvista kustan-

nuksista vastaa Asiakas. 

 

19. Ajoneuvon palautus ja Sopimuksen jatkaminen 

Asiakkaan tulee palauttaa Ajoneuvo Sopimuksen päättyessä puh-

taana Leasingyhtiön ilmoittamaan palautuspisteeseen. Mikäli Ajo-

neuvo palautetaan muualle kuin Leasingyhtiön palautuspistee-

seen, tulee Asiakkaan ja Leasingyhtiön sopia asiasta kirjallisesti 

etukäteen ennen palautusta.  

 

Leasingyhtiöllä on oikeus periä Asiakkaalta tästä aiheutuvat Ajo-

neuvon siirtokustannukset. Asiakas vastaa Sopimuksen mukaisista 

velvoitteista, kuten Ajoneuvoverosta, mahdollisesta käyttövoima-

verosta sekä mahdollisista siirtokustannuksista siihen asti kunnes 

Ajoneuvo on toimitettu Leasingyhtiön palautuspisteeseen. Ajo-

neuvon palautuksen yhteydessä suoritetaan Ajoneuvon kunnon ja 

varusteiden tarkastus. Leasingyhtiö ei vastaa Ajoneuvoon palau-

tushetkellä jääneestä Asiakkaan omaisuudesta. Normaalista kulu-

misesta poikkeavat vauriot ja puuttuvat varusteet laskutetaan Asi-

akkaalta. Normaalista kulumisesta poikkeavat vauriot on määri-

telty palautustarkastusoppaassa, joka on nähtävissä Leasingyhtiön 

internet-sivuilla (www.k-autoleasing.fi). 

 

Ajoneuvossa tulee olla palautushetkellä mukana kesä- ja talviren-

gassarjat alkuperäisine vanteineen ja renkaiden kunnon tulee olla 

vähintään lain määrittämällä tasolla. Muussa tapauksessa Leasin-

giyhtiöllä on mahdollisuus veloittaa ns. sakkorenkaiden uusinta 

Asiakkaalta. 

 

Mikäli Ajoneuvon palautusajan viimeinen päivä on lauantai tai 

pyhäpäivä, Ajoneuvon voi palauttaa vielä sitä seuraavana en-

simmäisenä arkipäivänä. 

 

Mahdollisesta Sopimuksen jatkamisesta on sovittava Leasingyh-

tiön kanssa kirjallisesti etukäteen ennen Sopimuksen päättymistä. 

Mahdolliset alkuperäiseen Sopimuskauteen liittyvät ylikilometri-

korvaukset on maksettava alkuperäisen vuokra-ajan päätyttyä. 

 

20. Lisäpalveluhinnasto 

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lisäpalveluita 

ja -maksuja koskevaa hinnastoa, joka löytyy Leasingyhtiön inter-

net-sivulta (www.k-autoleasing.fi). 

 

21. Vastuun rajoitus 

Leasingyhtiö vastaa vain tahallisesta tai tuottamuksellaan Asiak-

kaalle aiheutuneen välittömän vahingon korvaamisesta. Välillistä 

vahinkoa ei korvata. Korvausta ei myöskään makseta Ajoneuvon 

käytöstä Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista hen-

kilö- tai omaisuusvahingoista. 

 

 

 

 

 

 

22. Force Majeure 

Leasingyhtiö ei vastaa vahingosta, joka johtuu lain määräyksestä, 

viranomaisten toimenpiteistä, sotatapahtumista, lakosta, boiko-

tista, luonnonmullistuksesta, saarrosta tai muusta Leasingyhtiöstä 

riippumattomasta syystä.  

 

23. Riitatapausten käsittely 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta 

sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Kaikki tätä Sopimusta kos-

kevat mahdolliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 

neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei synny neuvotteluteitse, riidat 

käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 

Asiakas voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan 

(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi joko suoraan tai Euroopan 

komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta: 

http://ec.europa.eu/odr. Ennen asian viemistä kuluttajariitalauta-

kunnan käsiteltäväksi, on suositeltavaa, että Asiakas on yhtey-

dessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneu-

vonta.fi). 
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