
                   
 
Janlog Oy autonvuokrausehdot 
 
1. Sopijaosapuolet 
Seuraavia ehtoja sovelletaan Janlog Oy:n (Pursikatu 11 A 24 53900 Lappeenranta 
Y-tunnus 2526070-6) ja vuokraajan välillä. 

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot 
Janlog Oy luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena vuokraajalle sovittuna 
ajankohtana ja sovitussa paikassa. Jos vuokraaja ei saa ajoneuvoa käyttöönsä 
Janlog Oy:n tekemän virheen vuoksi, vuokraaja on oikeutettu virhettä vastaavaan 
alennukseen. 

Vuokraaja sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa 
paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on 
palautettava ajoneuvo ja avaimet Janlog Oy:n edustajalle. Vuokraajan 
myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Janlog Oy:llä on oikeus veloittaa 100 €:n 
myöhästymismaksu.  

Mikäli vuokraaja jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä 
vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Janlog Oy:n kanssa, asia ilmoitetaan 
välittömästi poliisille. 

Janlog Oy:llä on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että vuokraaja ei 
täytä vuokraukseen liittyviä ehtoja. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli vuokraajalla ei ole 
voimassa olevaa B ajokorttia ja pysyvää ajo-oikeutta. 

Ajoneuvon vuokra maksetaan ennen ajoneuvon luovuttamista korttimaksulla. 

 

 

 



3. Vuokra-aika 
Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun vuokraaja vastaanottaa auton ja päättyy 
etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus 
tapahtuu varatun ajan mukaan eikä vuokraajalle makseta hyvitystä, vaikka tämä 
palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä. 

Vuokraajan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna 
ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan 
alkamisen siirtymisen uudelleen määriteltävään myöhempään ajankohtaan. 

Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on 
käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi 
erillinen uusi varaus, minimimaksu 50€. 

 

4. Ajoneuvon käyttö 

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen 
henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta, 
varovaisuutta sekä hyvää liikenneturvallisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään 
autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. 

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa, mikäli vuokraaja luovuttaa ajoneuvon 
toiselle henkilölle, on hän itse vastuussa autosta.  

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden 
harjoituksiin sekä jäällä ajamiseen on kielletty. 

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. 

Autossa tupakointi on ehdottomasti kielletty (koskee myös sähkötupakkaa). 
Yrityksellämme on oikeus vaatia 150 €:n maksu mikäli autossa on tupakoitu. 

5. Käyttöä koskevat rajoitukset 
Lemmikkieläinten kuljettaminen ilman Janlog Oy:n lupaa kielletty. Lemmikkieläinten 
kuljettamisesta lisämaksu on 20€. 

6. Asiakkaan korvausvastuu 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana 
sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. 
Janlog Oy laskuttaa vuokraajaa korjauskustannusten osalta yrityksemme 
valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta 
voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Omavastuu vahingoissa vuokraajalla on 
1000€ ja lasivahingoissa 500€. 



Lasivahinkoja ovat mm kiveniskemät joista tuulilasi on haljennut tai muut ajoneuvon 
lasit jotka eivät ole virheettömässä kunnossa autoa palautettaessa. 

Jos vuokraaja aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon, laskuttaa yrityksemme 
vuokraajalta toisen auton korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien 
korvausten mukaan mikäli sitä ei korvata Janlog Oy:n lisävakuutusten kautta. 

Janlog Oy ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita 
laskuttaakseen vuokraajaa aiheutetuista vahingoista. 

Vuokraaja on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja 
rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, esim ylinopeudesta määrättävistä 
sakoista, liikennevirhemaksuista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli vuokraaja ei 
maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, 
Janlog Oy:llä on oikeus ilmoittaa vuokraajan tiedot sakon, yksityis- tai 
rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Janlog Oy perii 100 €:n 
käsittelymaksun. 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta 
johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset, minimimaksu 50€. 

Jos vuokraaja ei palauta (tai ne ovat rikkoontuneet) ajoneuvon palautuksen 
yhteydessä vuokraamiansa lisätarvikkeita kuten ramppeja, sidontaliinoja, 
muuttolaatikoita tmv, Janlog Oy:llä on oikeus veloittaa vuokraajaa, minimaksu 50€.  

7. Vuokraamon korvausvastuu 
Janlog Oy ei ole korvausvelvollinen matkan keskeytyksestä johtuvien viivästyksien 
takia. Janlog Oy ei ole vastuussa, jos auto on vahingoittunut edellisen vuokran 
aikana niin, ettei uusi vuokra-aika voi alkaa sovittuun aikaan. Ilmoitamme 
mahdollisesta vahingosta vuokraajalle heti kun se on mahdollista.. 

8. Löytötavarat 
Janlog Oy ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta. 

9. Auton tankkaus 
Auto palautetaan täyteen tankattuna. Vajaalla tankilla palautetusta autosta perimme 
polttoaineen lisäksi 50€ maksun. 

 

 

 



 

10. Vahinkotapaukset 
Varkaus-ilkivalta tapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Poliisille ja 
tehtävä rikosilmoitus. 

Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä yritykseemme ja 
täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon 
sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin tai 
hätäkeskukseen. Suosittelemme vahinkotapauksissa ottamaan valokuvia tai 
videoita liikennevahingosta ja sen mahdollisista osapuolista (ajoneuvot ja 
osapuolten henkilöllisyys) 

Auton teknisen vian, polttoaineen loppumisen tai rengasrikon sattuessa on otettava 
yhteys yritykseemme +358405795324. 

11. Maksaminen 
Janlog Oy hyväksyy maksuvälineinä yleisimmät pankkikortit ja maksu suoritetaan 
vain korttimaksuna, ei MasterCard. 

12. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot 
Varaukset tehdään joko internetissä www.janlog.fi tai puhelimitse +358405795324. 
Vuokraaja saa tehdystä varauksesta sähköposti tai tekstiviestivahvistuksen. 
Peruutuksen voi tehdä soittamalla 24 tuntia ennen varauksen alkua, mikäli 
peruutusta ei tehdä ennen 24h, joutuu asiakas maksamaan 50% vuokrauksen koko 
hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen vuokrauksen alkua peritään 
lisäksi 50€ maksu. 

13. Arvonlisävero 
Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät 
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. 

14. Koronaohjeet 
Autot puhdistetaan aina edellisen vuokraajan jälkeen. Noudata kuitenkin aina 
viranomaisten antamia ohjeita. Lisätietoja saa mm www.thl.fi tai www.avi.fi. 

15. Sopimusta koskevat riidat  

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos 
erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Janlog 
Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa. 

http://www.thl.fi/
http://www.avi.fi/

