ERITYISEHDOT ASUNTOAUTOLLE
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Kommandiittiyhtiö Auto- ja Konevuokraamo J. Lundánista käytetään myöhemmin mainintaa vuokraamo,
joka toimii vuokralleantajana.
Asuntoautosta käytetään myöhemmin mainintaa auto.
Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa varaus maksutta 2 vuorokauden ajan varauksen tekemisestä.
Autosta maksetaan varausmaksu, joka vahvistaa varauksen.
Viitenumerollinen varausmaksu lähetetään asiakkaalle. Maksuaika on 7 (seitsemän) päivää. Mikäli
varausmaksu ei näy vuokraamon tilillä kahden päivän sisään eräpäivästä, varaus peruuntuu. HUOM!
Varausmaksun maksamattajättämistä ei lueta peruutukseksi vaan peruutus tulee aina tehdä erikseen
vuokraamolle. Myös peruuttamattajättäminen velvoittaa asiakkaan suorittamaan peruutuskulun.
Peruutuskulu on varausmaksua vastaava summa, josta asiakas on vastuussa, ellei ole peruuttanut
varaustaan kohdan 3 mukaisesti.
Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaus peruuntuu asiakkaasta johtuvasta syystä varauksen
vahvistamisen jälkeen. MUUT PERUUTUSEHDOT:
- Peruutus enemmän kuin 14 päivää ennen vuokrauksen alkamista: peruutuskuluna varausmaksua
vastaava summa tai jo maksettu varausmaksu.
- Peruutus aikaisintaan 14 päivää ennen vuokrauksen alkamista, mutta viimeistään 72 tuntia ennen
vuokran alkamista: peruutuskulu 50% vuokrahinnasta (sis. maksetun varausmaksun).
- Peruutus alle 72 tuntia ennen vuokrauksen alkamista: peruutuskulu koko vuokrahinta (sis.
maksetun varausmaksun).
Loppusuoritus vuokrasta maksetaan autoa noudettaessa joko käteisellä tai pankkikortilla. Pyynnöstä
loppusuoritus voidaan maksaa viitteellä pankkitilille, kuitenkin siten, että loppusuoritus näkyy vuokraamon
tilillä autoa noudettaessa.
Auto luovutetaan vuokraajalle antopäivänä klo 10, ellei toisin ole sovittu.
Auto palautetaan vuokra-ajan loppumispäivänä samaan paikkaan kuin mistä auto on saatu haltuun
vuokran päättymispäivänä klo 9 mennessä, ellei toisin ole sovittu.
Auto palautetaan samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Ellei auto ole samassa kunnossa,
asiakkaalta veloitetaan auton luovutuskuntoon saattamisesta syntyneet kulut.
Vuokrahinta sisältää vapaat kilometrit kotimaassa sekä kaasun. Kasko-vakuutus sisältyy hintaan,
omavastuu on 1000 €.
Vuokralleottaja tarvitsee vuokraamolta erillisen luvan auton viemiseen Suomen rajojen ulkopuolelle.
Rajanylitysluvasta on suoritettava erillinen lisämaksu.
Auton varustus ei sisällä petivaatteita eikä astioita.
Auton vuokrataan varausvahvistuksessa olevin varustein. Autossa voi olla lisänä muitakin varusteita
kuten TV tai ilmastointi.
Tupakointi autossa on ehdottomasti KIELLETTY.
Eläinten kuljettamiseen autossa vaaditaan erillinen lupa vuokraamolta.
Auton viitos-vaihteella ei saa ajaa alle 80 km /h.
Lakisääteinen suurin sallittu nopeus autolle Suomessa on 80 km /h (ellei toisin ole mainittu).
Auton mitat tulee huomioida ajossa ja pysäköinnissä.
Vuokralleottajan tulee huomioida vesitankki ja polttoainetankki, niitä ei tule keskenään sekoittaa.
Kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa vuokralleottajan tulee pikimmiten ottaa yhteys
vuokralleantajaan.
Kaasun loppuessa ensin yhteys vuokralleantajaan.
Voimassa ovat erityisehdot asuntoautolle ja lisäksi vuokraamon autojen vuokrausehdot.
Vuokralleottajalla on oltava voimassa oleva ajokortti ja luottotiedoissa ei saa olla häiriöitä.
Vuokralleottajan maksaessa varausmaksun hän myös hyväksyy yllä esitetyt vuokrausehdot.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.
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