Auto Nordic – Etämyyntiehdot
1. OSAPUOLET
Näitä ehtoja sovelletaan Autonordic Oy:n (jäljempänä “AN”) ja Asiakkaan
välisessä autokauppaa koskevassa sopimuksessa, joka on tehty etäviestimen
välityksellä ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä (jäljempänä
“Etämyyntisopimus”). “AN” tai “Asiakas” jäljempänä myös “Osapuoli” tai
yhdessä “Osapuolet”) AN:n toimipisteen osoite on Haarakaari 48, Tuusula,
jossa Asiakas voi asioida. Asiakkaalla tarkoitetaan oikeustoimikelpoista
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.
2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Etämyyntisopimus syntyy, kun Osapuoli hyväksyy kirjallisesti toisen Osapuolen
etäviestimen välityksellä joko suullisesti tai kirjallisesti tekemän tarjouksen eli
sopimusehdotuksen.
3. KAUPAN KOHDE
Etämyyntisopimuksessa sovittavan kaupan kohteena on AN:n myyntivarastossa
oleva Asiakkaan osoittama ajoneuvo, jonka pääominaisuudet yksilöidään
Asiakkaalle etäviestimen välityksellä ja jotka ilmenevät AN:n kotisivulta
www.autonordic.fi . (jäljempänä “Auto”)
4. KAUPPAHINTA
Auton kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja toimistokulusta.
Kauppahinta on Osapuolten sopima määrä ja toimistokulujen määrä on
sataneljäkymmentäyhdeksän (149) euroa. Mikäli Asiakas suorittaa
kauppahinnasta osan antamalla vaihdossa auton, autosta hyvitetään
Osapuolten sopima määrä, joka vähennetään rahalla suoritettavasta
kauppahinnasta.
5. AUTON LUOVUTTAMINEN Asiakkaalla on oikeus noutaa Auto AN:n
toimipisteestä Osapuolten sopimana ajankohtana. AN:n tulee luovuttaa Auto
Asiakkaalle toimipisteestään Osapuolten sopimana ajankohtana edellyttäen,
että Asiakas on suorittanut kaikki ennen luovuttamista koskevat
sopimusvelvoitteensa, joita ovat erityisesti Asiakkaan maksuvelvoitteet. Auto
voidaan myös toimittaa asiakkaan osoittamaan osoitteeseen osapuolten
hyväksymänä ajankohtana.
6. VAIHTOAUTO
Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänen kauppahinnan osasuorituksena
antama auto vastaa hänen autosta antamia tietoja ja on luovutettaessa ehjä ja
toimiva, poislukien kirjallisesti etukäteen osoitetut puutteet ja virheet.
7. KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
7.1 Peruuttamisoikeus ja peruuttamisaika Asiakkaalla on oikeus peruuttaa
Etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä AN:lle viimeistään neljäntoista
(14) päivän kuluttua siitä kun Auto on luovutettu Asiakkaalle. Asiakkaalla
ei ole oikeutta tehdä Autoon muutoksia edellä mainittuna peruuttamisaikana,
koska Asiakkaan on palautettava Auto olennaisesti muuttumattomana.
Edellä sanotusta huolimatta Asiakkaalla on kuitenkin oikeus ajaa Autoa muun
Autoon tutustumisen ohella. Mikäli Auto ei ole palautettavissa olennaisesti
muuttumattomana taikka Autoa on muunneltu Asiakkaan vaatimuksia
vastaavaksi tai henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi peruuttamisoikeutta ei ole.
7.2 Käyttöönotto ja arvon alentuminen
Mikäli Asiakas ilmoittaa peruuttavansa Etämyyntisopimuksen ja hän on ajanut
Autolla yli sata (100) kilometriä luovutuksen jälkeen, Auto katsotaan tulleen
käyttöönotetuksi. Tällöin Asiakas vastaa Auton käytöstä johtuneesta arvon
alentumisesta. Arvon alentumisen määräksi katsotaan Asiakkaan Autoon
tekemien muutoksien ennallistamiskustannukset, Asiakkaan aiheuttamien
vaurioiden ja vikojen korjauskustannukset, auton pesu ja vahauskustannukset
sekä viisikymmentä (50) senttiä jokaiselta yli sadan kilometrin ylittävältä Auton
luovuttamisajankohdan jälkeiseltä kilometriltä.
7.3 Palauttamiskustannukset Asiakkaan peruuttaessa
Etämyyntisopimuksen Asiakkaan on välittömästi lopetettava Auton
käyttö ja palautettava Auto AN:lle. Vaaranvastuu Autosta on Asiakkaalla
niin kauan, että Auto on palautettu AN:lle. Auto ei ole lähetettävissä
tavanomaisesti postitse, joten Asiakkaan on vastattava Auton palauttamisesta
johtuvista välittömistä kustannuksista, jotka ovat AN:lle aiheutuneet Auton
noutokustannukset. Kustannukset ovat kaksisataa (200) euroa lisättynä
viidelläkymmenellä (50) sentillä jokaiselta viidenkymmenen (50) kilometrin
ylittävältä kilometriltä laskettuna AN:n toimipisteen ja Asiakkaan ilmoittaman
Auton noutopaikan välimatkasta. Asiakas voi palauttaa Auton omalla

kustannuksellaan myös itse, jolloin Auto on palautettava AN:n toimipisteeseen
aukioloaikana.
7.4 Peruuttamisilmoitus ja suorituksen palautus.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava AN:lle
yksiselitteisellä tavalla Etämyyntisopimuksen peruuttamisesta esimerkiksi
kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla. Peruuttamisen määräajan
noudattamiseksi riittää, että Asiakas lähettää kirjallisen ilmoituksen
peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.
Asiakkaan peruuttaessa Etämyyntisopimuksen, AN palauttaa Asiakkaalle
Asiakkaan tekemät suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa neljäntoista
(14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta. AN suorittaa
palautuksen sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt alkuperäisessä
liiketoimessa, ellei Asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Mikäli
ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään
palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan
rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko,
perustamiskulut jne.). Palautus hoidetaan siten, että Asiakkaalle ei aiheudu
suoritusten palauttamisesta kustannuksia. AN voi kuitenkin pidättyä maksujen
palautuksesta, kunnes AN on saanut Auton takaisin.
7.5 Vaihtoauto suorituksen palauttamisessa.
Mikäli Asiakas on suorittanut osan kauppahinnasta antamalla vaihdossa
auton, AN palauttaa vaihtoauton Asiakkaalle mikäli AN ei ole myynyt
vaihtoautoa. AN palauttaessa vaihtoauton Asiakkaan on kuitenkin maksettava
AN kolmensadanviidenkymmenen (350) euron korvaus vaihtoauton
tarkastamisesta ja myyntikuntoon laittamisesta sekä lisäksi korvaus
vaihtoautolle tehdyistä välttämättömistä huolto- ja korjauskustannuksista
kustannusten todellista määrää vastaavasti.
Mikäli AN on myynyt tai tehnyt sitovan sopimuksen Asiakkaan
antamasta vaihtoautosta ennen Etämyyntisopimuksen peruuttamista,
Asiakkaalle palautetaan rahana Osapuolten Etämyyntisopimuksessa
vaihtoautosta sovittu hyvitys.
7.6 Oikeushenkilön asema
Oikeushenkilöasiakkaalla ei ole näissä ehdoissa sanottua
peruuttamisoikeutta, joten ehtokohtaa 7. ei sovelleta AN ja oikeushenkilön
väliseen kauppasopimukseen.
8. MUUT EHDOT
Etämyyntisopimukseen sovelletaan lisäksi soveltuvin osin Autokaupan
tilaus- kauppasopimusehtoja.
Kaupan kohteena olevan Auton ajokilometrilukema luovutushetkellä:
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