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AYY:n pakettiauton vuokraehdot 
 

Huomioithan, että olet hyväksynyt nämä vuokraehdot tehdessäsi varauksen TILA-
järjestelmässä sekä vastaanotettuasi pakettiauton avaimet. 
 

1. Sopijaosapuolet  
 

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, PL 69, 02150 Espoo, 
Y-tunnus: 0101356-5 (jäljempänä AYY) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.  
 

2. Vuokraajan kelpoisuus 
 

AYY vuokraa pakettiautoaan ainoastaan yhdistyksille, jotka on merkitty AYY:n yhdistysluetteloon, ja yksityishenkilölle, 
joka on AYY:n jäsen, suorittanut jäsenmaksunsa eikä AYY:lla ole avoimia saatavia häneltä. AYY pidättää oikeuden olla 
vuokraamatta pakettiautoa vaikka em. ehdot täyttyisivätkin. 
 

3. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot  
 

a) AYY luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena asiakkaalle sovittuna ajankohtana palvelupisteeltä (Otakaari 11, Espoo). 
AYY pidättää oikeuden perua varauksen. 
 

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa 
ajoneuvon. Auton saa käyttöön ja se palautetaan AYY:n Otaniemen toimiston eteen (Otakaari 11, alataso Alvarin 
aukion puolella). Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, AYY:llä on oikeus veloittaa myöhästymismaksu, 
jonka suuruus arvioidaan tilanteen mukaan. Auton avaimet on palautettava palvelupisteen henkilökunnalle. Mikäli 
palvelupiste on suljettu palautusajankohtana, avaimet palautetaan palvelupisteen postiluukkuun.  
 

c) Jos asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole 
sovittu AYY:n kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.  
 

d) AYY:llä on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot 
täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia. 
 

e) Ennen käyttöönottoa varaajan on otettava kuvat auton olemassa olevista kolhuista ja lähetettävä ne AYY:lle 
sähköisellä lomakkeella. Mikäli näin ei tehdä, voi AYY olla luovuttamatta auton avaimia sekä lähettää 30 euron 
sanktiomaksun auton tarkastamisen laiminlyönnistä. Sähköinen lomake löytyy osoitteesta: lomake.ayy.fi/tilat/paku 
 

4. Vuokra-aika  
 
a) Vuokra-ajat ovat arkisin 9.00 – 15.00, 15.00 – 9.00 tai 9.00 – 09.00 (24h). 
Lauantaina ja sunnuntaina vuokra-ajat ovat 9.00 – 9.00 (24h). 
 

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. 
Mikäli asiakas ei nouda pakettiautoa 30 minuutin kuluessa (tai ilmoita myöhästymisestä), AYY voi ottaa auton omaan 
käyttöönsä tai vuokrata sen toiselle taholle. Peruuttamattomasta ja käyttämättä jääneestä varauksesta peritään 
varauksen mukainen maksu korotettuna 30 eurolla. 
 

5. Ajoneuvon käyttö  
 

a) 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. 
 

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain AYY:n 
suostumuksella. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämä sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan 
kuljetettavaksi. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.  
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c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä 
jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autolla ei saa myöskään antaa apuvirtaa. 
 

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.  
 

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa 
koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Ks. kohta 3e. 
 

f) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei asiakas noudata tätä kieltoa, AYY:llä on oikeus vaatia 200 
euron maksu sopimusrikosta.  
 

6. Käyttöä koskevat rajoitukset  
 

Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.  
 

7. Asiakkaan korvausvastuu  
 

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. AYY laskuttaa 
asiakasta AYY:n valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 500 euroa.  
 

b) Mikäli asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa AYY asiakasta toisen auton korjauskustannusten mukaan 
korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako AYY:n ajoneuvon liikennevakuutus vaurion.  
 

c) AYY ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista 
vahingoista.  
 

d) Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja 
pysäköintivirhemaksut kaikkine kustannuksineen. Maksamattomista maksuista AYY perii veloitettavan summan lisäksi 
50 euron käsittelymaksun.  
 

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja 
puhdistuskustannukset.  
 

8. Auton tankkaus  
 

a) AYY pyrkii huolehtimaan tankkauksista itse. Mikäli polttoaine on vähissä, voi vuokraaja tankata pakettiauton. 
Vuokraajan tulee ottaa tankkauksesta kuitti. Kuittia vastaan tankkaukseen kulunut summa vähennetään 
vuokrauslaskusta. Tankkaathan vain oman tarpeesi verran, AYY ei maksa erotusta, mikäli dieseliä on ostettu lopullista 
vuokraa suuremmalla summalla. Pakettiautoon saa tankata vain dieseliä. Mikäli olosuhteet vaativat, on asiakkaan 
tankattava pakettiautoon talvilaadun dieseliä. Alkuperäinen kuitti tulee palauttaa avaintenpalautuksen ja 
kilometripaperin yhteydessä. Muuten dieseliä ei korvata. 
 

b) Mikäli asiakas epäilee tankanneensa pakettiautoon väärää polttoainetta, ei ajoneuvoa saa käynnistää. Asiakkaan on 
oltava välittömästi yhteydessä AYY:n henkilökuntaan. Väärin tankkaamisesta aiheutuneet kulut peritään asiakkaalta, 
eikä keskeytynyttä vuokrausta hyvitetä. 
 

9. Vahinkotapaukset  
 

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa on asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä AYY:n henkilökuntaan.  
 

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on otettava yhteyttä AYY:n henkilökuntaan sekä täytettävä vahinkoilmoitus. 
Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä poliisiin. 
 

AYY pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 
 

HUOM! Jokainen huomautus (määrätty sanktio) lasketaan varoitukseksi ja se on voimassa 6 kk. 
Käyttökielto määrätään, mikäli samalle varaajalle joudutaan antamaan toinen varoitus yllä mainitun ajan sisällä. 
Käyttökiellon pituus on yhdistyksille puoli vuotta (tähän voi anoa muutosta), yksityishenkilöille 1 vuosi. 


