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AJONEUVOKAUPPASOPIMUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 

1. YLEISTÄ 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Myyjän myydessä ajoneuvo Ostajalle, 
elleivät Osapuolet toisin sovi. 

2. YHTEYS- JA LUOTTOTIETOJEN TARKASTUS 

Myyjä on oikeutettu tarkastamaan Ostajan henkilö- ja luottotiedot 
luottotietolain (11.5.2007/527) mukaisesti, jos Myyjä perustaa 
luottosuhteen Ostajan kanssa.  

Mikäli Ostajan tiedoissa tapahtuu luottotiedoissa muutoksia, Ostajan on 
ilmoitettava muutoksista Myyjälle viivytyksettä. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 
(28.6.2017/444) mukaisesti Myyjä on oikeutettu tunnistamaan Ostaja ja 
tekemään lain mukaiset ilmoitukset. 

3. AJONEUVO 

Myyjä toimittaa uuden ajoneuvon kaupantekohetkellä sovitun aineiston 
mukaisena Ostajalle. 

Mikäli kyse on käytetystä ajoneuvosta, Myyjä toimittaa ajoneuvon Ostajalle 
siinä kunnossa ja varustetasolla kuin se on ajoneuvon luovutushetkellä. 

4. AJONEUVON LUOVUTUKSEN AJANKOHTA 

Myyjä luovuttaa ajoneuvon sovittuna ajankohtana. Mikäli muuta ei ole 
sovittu, Myyjän on luovutettava ajoneuvo kuluttaja-asiakkaalle 3 kuukauden 
kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.  

Mikäli kyse ei ole kuluttajankaupasta ja muuta ei ole sovittu, Myyjän on 
luovutettava ajoneuvo 6 kuukauden kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta. 

5. LUOVUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN MYYJÄN SYYSTÄ 

Mikäli Myyjästä johtuvasta syystä ajoneuvon luovuttaminen viivästyy ja 
Osapuolet eivät sovi lisäajasta, Ostaja on oikeutettu purkamaan kaupan.  

Lukuun ottamatta näiden sopimusehtojen kohdan 11 mukaista 
erikoistilaustapauksessa, Ostaja saa purkaa kaupan kuluttajankaupassa heti, 
mikäli Myyjän viivästyksellä on olennainen merkitys Ostajalle. Tällöin Ostaja 
on oikeutettu vaatimaan myös vahingonkorvausta aiheutuneesta 
vahingosta. 

Kyseessä ei ole Myyjästä johtuva viivästyminen, jos Myyjä on ylivoimaisen 
esteen vuoksi estynyt luovuttamaan ajoneuvoa.  

Ylivoimaisen esteen lakattua Ostaja on oikeutettu vaatimaan, että Myyjä 
luovuttaa ajoneuvon kohtuullisessa ajassa. Ostajan on esitettävä 
vaatimuksensa 2 viikon kuluessa siitä, kun Ostaja sai tietää ylivoimaisen 
esteen lakkaamisesta. 

6. AJONEUVON VASTAANOTTAMISEN AJANKOHTA 

Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan ja toimimaan siten, että Ostaja 
kykenee vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna ajankohtana.  

Mikäli Osapuolet eivät ole sopineet luovutus- ja vastaanottamisajankohtaa, 
ajankohtana pidetään näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukaista 
ajankohtaa, jolloin Myyjän tulee viimeistään luovuttaa ajoneuvo Ostajalle. 

Mikäli Osapuolet eivät toisin sovi, Myyjä luovuttaa ajoneuvon Ostajalle 
Myyjän luona. 

Myyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen, mikäli Ostaja ei vastaanota 
ajoneuvoa 2 viikon kuluessa kohdan 5 mukaisesta ajankohdasta. 

7. OSTAJAN SOPIMUSRIKKOMUS 

Myyjä on oikeutettu perimään Ostajalta 10 prosenttia sopimuksessa 
sovitusta ajoneuvon käteishinnasta, käteishinnan ollessa kuitenkin enintään 
4200 euroa, mikäli Ostaja purkaa sopimuksen ilman lain mukaista syytä ja 
ennen kuin Myyjä on luovuttanut ajoneuvon Ostajan hallintaan tai mikäli 
Myyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen kohdan 5 mukaisesti. Edellä 
mainitun eurorajan ylitse menevästä kauppahinnasta vahingonkorvaus on 3 
prosenttia. 

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli kyse on kuluttajankaupasta ja 
jos sopimuksen purkaminen on johtunut Ostajan maksuvaikeuksista, jotka 
ovat aiheutuneet Ostajan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn 
vuoksi ja pääasiassa ilman omaa syytä. Vahingonkorvauksesta sovittelu 
edellyttää kuitenkin, että Ostaja esittää kirjallisen selvityksen edellä 
mainitusta esteestä. 

Vahingonkorvaus on 10 prosenttia sopimuksessa sovitusta käteishinnasta, 
jos kyse ei ole kuluttajankaupasta. 

8. HINTA JA HINNAN MUUTOKSET 

Suomessa rekisteröimättömän, uuden ajoneuvon hinta muodostuu 
kauppahinnasta ja autoverosta. 

Käytetyn ajoneuvon kauppahintaan sisältyy autovero. 

Autoveron määrä: 

Tilauksen yhteydessä Myyjä ilmoittaa Ostajalle arvion 
autoverosta kyseistä ajoneuvoa koskien. 

Ostajan maksettavaksi tuleva autovero muuttuu veromuutosta 
vastaavalla määrällä, mikäli autovero muuttuu tilauksen 
jälkeen ja ennen kaupankohteena olevan ajoneuvon 
rekisteröintiä. 

Myyjän on ilmoitettava Ostajalle autoveron tarkka määrä 
ennen ajoneuvon luovutusta Myyjältä Ostajalle. 

Autoverolaki ja sen muutokset: 

Ostajan maksettavaksi tuleva autoveron muuttuu 
veronmuutoksen mukaisella määrällä, mikäli kaupan kohteena 
olevan ajoneuvon autoveroon tulee tilaukseen jälkeen ja 
ennen ajoneuvon rekisteröintiä sen autoveroon vaikuttava 
muutos autoverolain (29.12.1994/1482) muutoksen vuoksi. 
Tällöin sovitun mahdollisen vaihtoajoneuvon kauppahinta 
muuttuu samassa suhteessa kuin kaupan kohteena olevan 
uuden ajoneuvon kokonaishinta muuttuu. 

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle havaitsemastaan 
ja kauppaan vaikuttavasta autoverolain muutoksesta ja 
vaikutuksen määrästä kaupan kohteena olevasta uudesta 
ajoneuvosta maksettavan autoveron määrään ja mahdollisen 
vaihtoajoneuvon kauppahinnan määrään. 

Myyjän ilmoitettua Ostajalle autoverolain muutoksesta Ostaja 
on oikeutettu purkamaan sopimuksen vain vaihtoajoneuvon 
osalta ja vain siinä tapauksessa, että kyseisen 
vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu edellä mainitun 
kaltaisesti uudesta ajoneuvosta maksettavan autoveron 
määrän muuttumisen vuoksi. 

Kauppahinnan muutokset: 

Ostajan tilaaman uuden ajoneuvon kauppahinta voi nousta tai 
laskea sovitusta kauppahinnasta kuluttajankaupassa vain, 
mikäli Ostajan tekemän tilauksen jälkeen ja ennen sovittua 
ajoneuvon luovutusajankohtaa toimivaltainen viranomainen 
tekee Ostajan tilaaman ajoneuvon kauppahintaan vaikuttaviin 
veroihin, tulleihin ja/tai muihin veroluonteisiin maksuihin 
muutoksia tai niihin vaikuttavan päätöksen tai mikäli 
valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, minkä seurauksena 
maahantuoja muuttaa ajoneuvon ohjehintaa. 

Edellä tarkoitettu hinnanmuutos on maahantuojan uuden ja 
aikaisemman ohjehinnan (mukaan lukien kuuluvat varusteet) 
välinen ero. Tällaisessa tapauksessa Ostajan ja Myyjän 
tekemän sopimuksen mukainen ajoneuvon kauppahinta 
muuttuu samassa suhteessa. 

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle viivytyksettä 
tiedoksi saamastaan maahantuojan tekemän muutoksesta ja 
sen vaikutuksen määrästä ajoneuvon kauppahintaan. 

Myyjä on oikeutettu nostamaan sovitun mukaisen uuden 
ajoneuvon kauppahintaa muussa kuin kuluttajankaupassa, 
mikäli:  

(i) Ostajan tekemän tilaukseen jälkeen ja ennen 
ajoneuvon sovittua luovutusta tehtaiden hinnat, 
kuljetuskustannukset tai muut vastaavan kaltaiset 
hankintakustannukset nousevat; tai 

(ii) valuuttakurssien muutokset aiheuttavat 
kustannusten nousua Myyjään nähden; tai 

(iii) toimivaltaisen viranomaisen päätös verotuksesta, 
tulleista ja/tai muista veroluonteisista maksuista 
aiheuttaa kustannusten nousua Myyjään nähden. 

Ostaja, joka on kuluttaja, on oikeutettu purkamaan 
sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Myyjälle 1 viikon kuluessa 
siitä, kun Myyjä ilmoitti korotuksesta Ostajalle ja mikäli 
korotuksen vuoksi uuden ajoneuvon kokonaishinta nousee 
kohdan 8.3 mukaisesta syystä vähintään 4 prosenttia. 
Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta purkaa kauppaa 
jäljempänä kohdan 11 tarkoittaman erikoistilauksen kohdalla. 

9. MAKSUT JA MAKSUEHDOT 

Kauppahinnan maksaminen 

Ostajan on maksettava ajoneuvon kauppahinta käteisellä 
ajoneuvon luovutusajankohtana. 

Myyjä on oikeutettu olemaan luovuttamatta ajoneuvoa 
Ostajalle, kunnes Ostaja on maksanut sovitun kauppahinnan 
kokonaan tai sovitun osan kauppahinnasta. 

Jos Osapuolet ovat sopineet etumaksusta, Myyjä on oikeutettu 
perimään Ostajalta osan ajoneuvon kauppahinnasta ennen 
ajoneuvon luovutusta. 

Mikäli Myyjä ja Ostaja tekevät osamaksukaupan tai sopivat 
ajoneuvon vuokrauksesta (leasingistä), Osapuolet noudattavat 
erikseen tehtävän sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne 
poikkeavat näistä yleisistä ehdoista. 

Myyjä on oikeutettu perimään Ostajalta korkolain 
(20.8.1982/633) mukaista viivästyskorkoa erääntyneestä ja 
myöhästyneestä saatavasta. 

Myyjän ja Ostajan välisessä sopimuksessa mainittuun 
kauppahintaan sisältyy arvonlisävero. 
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Mikäli kauppahinta tai sen osa maksetaan käteisellä, kyseistä 
määrää ei kuitata maksetuksi Osapuolten allekirjoittaessa 
sopimuksen, vaan tällaisesta maksusta tehdään erillinen kuitti. 

Autoveron maksaminen 

Ostajan on maksettava uudesta ajoneuvosta perittävä 
autovero sopimuksen mukaisen kauppahinnan maksamisen 
yhteydessä erillisenä maksusuorituksena Myyjälle. 

Autoveroon ei sisälly arvonlisäveroa. 

Ostajan kohdan 9.1 mukaiset maksuvelvollisuudet soveltuvat 
myös autoveron maksamiseen. 

Verovelvollisuudesta 

Ostaja ja kaupan kohteena olevan ajoneuvon maahantuoja 
voivat sopia erikseen siitä, että Ostaja vastaa autoveron 
maksamisesta suoraan toimivaltaiselle veroviranomaiselle. 

Edellä mainitusta tilanteessa Ostajan ja maahantuojan on 
sovittava kirjallisesti ja autoverolain 4 §:n mukaisesti 
verovelvollisuuden siirrosta. 

10. VAIHTOAJONEUVOSTA 

Mikäli kauppaan liittyy Ostajan vanhan auton siirtyminen Myyjälle ja 
Osapuolet eivät toisin sovi, Ostaja on velvollinen luovuttamaan 
vaihtoajoneuvonsa Myyjälle viimeistään kaupan kohteena olevan ajoneuvon 
luovutus- ja vastaanottamisajankohtana. 

Vaihtoajoneuvo on luovutettava Myyjälle sopimuksen mukaisilla varusteilla 
ja siinä kunnossa kuin vaihtoajoneuvo oli Myyjän tekemän arvioinnin 
ajankohtana. 

Myyjä on oikeutettu alentamaan vaihtoajoneuvosta maksettavaa hintaa sen 
arvonmuutosta vastaavan määrän, jos sen arvo on arvioinnin ajankohdan 
jälkeen alentunut: 

(i) enemmän kuin mitä vaihtoajoneuvon 
tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu; tai 

(ii) siitä syystä, että vaihtoajoneuvon varustelua on 
poistettu, vaihdettu tai muutoin muutettu. 

Myyjä on oikeutettu perimään Ostajalta korvausta ylikilometreistä, jos 
kyseisen kaltaisesta korvauksesta on sovittu sopimuksessa ja 
vaihtoajoneuvolla on ajettu yli 1500 kilometriä enemmän arvioinnin 
tekemisen ajankohdasta. 

Jos kyse on muusta kuin kuluttajankaupasta, Ostaja on velvollinen antamaan 
Myyjälle kirjallisen yksityiskohtaisen selvityksen kauppaan liittyvän 
vaihtoajoneuvoon sisältyvästä vielä vähennettävissä olevasta 
arvonlisäverosta ja Ostajan tekemistä tai tiedoissa olevasta jo aikaisemmin 
tehdyistä laskennallisista ja muista vähennyksistä. 

11. ERIKOISTILAUKSET 

Ostaja on oikeutettu purkamaan kaupan Myyjän viivästyksen vuoksi 
ainoastaan, mikäli kaupan tarkoitus jää Ostajan osalta olennaisesti 
saavuttavatta Myyjän viivästyksen seurauksena ja vain mikäli Myyjä ei 
kykene ilman huomattavaa tappiota muutoin käyttämään hyväkseen kaupan 
kohteena olevaa ajoneuvoa esimerkiksi siitä syystä, että: 

(i) kyseinen ajoneuvo ei ole Myyjän tavallisessa 
myyntivalikoimassa; tai 

(ii) kyseinen ajoneuvo on varustettu Ostajan ohjeiden 
ja pyyntöjen mukaan erityisesti Ostajaa varten. 

Myyjä on oikeutettu perimään kohdan 7 mukaiset vahingonkorvaukset tai 
todelliset kustannukset niiden ollessa vahingonkorvauksia suuremmat, 
mikäli Ostaja peruuttaa tekemänsä erikoistilaukset ilman lain mukaista 
perustetta ennen luovutusajankohtaa tai mikäli Myyjä on purkanut kaupan 
kohdan 6 mukaisesti. 

12. HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET 

Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle uuden ajoneuvon 
luovuttamisajankohtana huolto- ja käyttöohjeet kirjallisesti. 

Mikäli kaupan kohteena on käytetty ajoneuvo, Myyjä on velvollinen 
antamaan Ostajalle riittävän opastuksen ajoneuvon käyttämiseksi. 

13. TAKUU 

Mikäli Myyjä antaa kaupan kohteena olevalle ajoneuvolle takuun, Myyjä 
antaa Ostajalle takuun kirjallisesti taikka sähköisesti sillä tavoin, että sen 
tietoja ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät Ostajan saatavilla. 

Takuusta ilmenee vähintään sen sisältö, Ostajan lain mukaiset oikeudet ja 
tieto siitä, ettei takuulla rajoiteta Ostajan oikeuksia, takuunantaja, takuuta 
koskeva voimassaoloaika ja maantieteellinen alue, jolla takuu on voimassa, 
sekä mahdolliset muut takuuseen liittyvät tarpeelliset tiedot takuuteen 
liittyvien vaatimusten esittämiseksi. 

14. OSTAJAN OIKEUDET JA REKLAMAATIO 

Ostaja on oikeutettu vaatimaan Myyjää korjaamaan virheen, mikäli sellainen 
ilmenee Ostajalle luovutetussa ajoneuvossa. 

Myyjällä on aina oikeus korjata virhe kohtuullisessa ajassa tavalla, ettei siitä 
aiheudu Ostajalle kustannuksia taikka olennaista haittaa.  

Mikäli korjaaminen ei edellä mainitulla tavalla ole mahdollista, Ostaja on 
oikeutettu vaatimaan hinnanalennusta tai virheetöntä toista ajoneuvoa 
Ostaja on kuluttajankaupassa oikeutettu purkamaan kaupan ja vaatimaan 
vahingonkorvausta Myyjältä, mikäli virhe ei ole vähäinen. 

Virhe oletetaan olleen ajoneuvossa Myyjän luovuttaessa ajoneuvon Ostajalle 
kuluttajankaupassa, mikäli virhe havaitaan 6 kuukauden kuluessa 
luovutusajankohdasta. Tätä olettamusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli 
Myyjä todentaa, että virhe on aiheutunut vasta luovutusajankohdan jälkeen 
taikka olettamus on havaitun virheen taikka kyseessä olevan ajoneuvon 
luonteen vastainen. 

Ostaja on velvollinen ilmoittamaan virheestä Myyjälle kohtuullisessa ajassa 
siitä, kun Ostaja havaitsi virheen tai Ostajan olisi pitänyt se havaita. 
Kuluttajankaupassa Ostaja voi tehdä virhettä koskevan ilmoituksen 
kuitenkin aina 2 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. 

Havaitessaan virheen Ostaja on velvollinen toimimaan siten, että vahingot ei 
aiheettomasti kasva. 

Kuluttajankaupassa Ostaja on oikeutettu ilmoittamaan virheestä ja 
esittämään vaatimuksensa myös sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka: 

(i) on aikaisemmassa myyntiportaassa luovuttanut 
kyseessä olevan ajoneuvon jälleenmyyntiä varten; 
tai 

(ii) on välittänyt kaupan Myyjän lukuun; tai 

(iii) on sitoutunut muulla tavoin vastaamaan kyseessä 
olevan ajoneuvon ominaisuuksista. 

Myyjän antamat sitoumukset tai takuu ei rajoita Ostajan lakiin perustuva 
oikeutta vedota kaupan kohteena olevassa ajoneuvossa olevaan virheeseen. 

Myyjä ei ole vastuussa kaupan kohteena olevan ajoneuvon virheestä tai 
kyseisen ajoneuvon luovutuksen viivästymisestä aiheutuneesta välillisestä 
vahingosta, ellei kyse ole kuluttajankaupasta. 

Myyjä ei vastaa kaupan kohteessa olevassa virheen tai sen luovutuksen 
viivästymisestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta, mikäli kyseinen 
virhe tai viivästyminen on aiheutunut Myyjän vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevasta esteestä, jota Myyjän ei voida kohtuudella olettaa 
ottaneen huomioon sopimuksen tekemisen ajankohtana ja jonka seurauksia 
Myyjä ei kohtuudella olisi voinut edes välttää eikä voittaa. 

15. AJONEUVON KATSASTUS JA REKISTERÖINTI 

Myyjä luovuttaa Ostajalle ajoneuvon katsastettuna ja Ostajan 
kustannuksella rekisteröityinä. 

Myyjä toteuttaa Ostajan kustannuksella uuden vielä rekisteröimättömän 
kaupan kohteena olevan ajoneuvon muutoskatsastuksen ennen kyseisen 
ajoneuvon luovutusajankohtaa. 

Ostaja on velvollinen huolehtimaan, että Ostajan kanssa samassa taloudessa 
asuvien lisäksi ajoneuvoa säännöllisesti käyttävä käyttäjä merkitään 
ajoneuvorekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan 
kyseisestä käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle. 

16. VAKUUTUKSET 

Ostajan on hankittava ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan 
ehtoihin liittyvät muut vakuutukset. 

Osapuolet voivat sopia, että Myyjä huolehtii edellä olevien vakuutusten 
hankkimisesta Ostajan kustannuksella. 

17. VASTUUT VEROISTA JA MUISTA MAKSUISTA 

Myyjä vastaa ja on velvollinen huolehtimaan, että kaikki kaupan kohteena 
olevasta, Suomessa ajoneuvorekisterissä jo olevasta ajoneuvosta ja sen 
käytöstä tulevat verot ja maksut on maksettu ajoneuvon 
luovutusajankohtaan saakka.  

Ostaja vastaa kaikista kaupan kohteena olevaan ajoneuvoon ja siihen 
liittyvään käyttöön kuuluvista veroista ja maksuista siitä hetkestä alkaen, 
kun Myyjä on luovuttanut ajoneuvon Ostajalle. 

Ostaja vastaa ja on velvollinen huolehtimaan, että kaikki vaihtoajoneuvoa ja 
sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu vaihtoajoneuvon 
luovutusajankohtaan saakka. 

Ostaja on velvollinen välittömästi maksamaan Myyjälle autoveron osuuden 
sopimuksen mukaisine korkoineen, mikäli autoveroa ei palautettaisi Myyjälle 
ja Myyjä olisi jättänyt perimättä arvioimansa autoveron määrän kaupan 
kohteena olevasta kokonaishinnasta sillä perusteella, että Ostaja on 
ilmoittanut olevansa oikeutettu saamaan autoveronpalautusta. 

18. SOVELETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU 

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

Näistä sopimusehdoista tai kaupan kohteena olevasta ajoneuvosta 
aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Osapuolten välisin 
neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvotteluin, kuluttajana 
oleva Ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos 
erimielisyys on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava 
kuluttajan olevan Ostaja kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan 
käräjäoikeudessa, ellei Ostaja halua saattaa kannetta vireille Myyjän 
kotipaikan käräjäoikeudessa. 

Mikäli kyse ei ole kuluttajankaupasta, erimielisyys on saatettava vireille 
Helsingin käräjäoikeudessa. 
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