Myyjän yhteystiedot
JS-Automoto Oy (Y-tunnus 2767415-2)
Toimipiste: JS-Automoto Oy Myrskyläntie 2, 90460 Oulunsalo
Peruuttamisohje ja muut etämyynnissä kuluttajaostajalle annettavat tiedot
Kuluttajaostajalle etämyynnissä kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan ennen
etämyyntisopimuksen tekemistä annettavat tiedot.
Ehdot koskevat alla yksilöityä kauppaa, jossa ostajana on kuluttaja, joka ostaa ajoneuvon
pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
Peruuttamisoikeus ja sen käyttäminen
Ostajalla on oikeus peruuttaa kotimyyntisopimus ilmoittamalla siitä oheisella
peruuttamislomakkeella tai muutoin kirjallisesti ilmoituksella, joka sisältää
peruuttamislomakkeessa mainitut tiedot myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua ajoneuvon
vastaanottamisesta. Ostajan vastuulla on näyttää, että peruuttamisesta on kyseisessä ajassa
ilmoitettu myyjälle. Mikäli ostaja ei ole tehnyt peruuttamisilmoitusta edellä mainitussa
määräajassa, ostaja menettää oikeuden kaupan peruuttamiseen.
Ostaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon myyjän edellä mainittuun osoitteeseen
viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä omalla
kustannuksellaan.
Ostaja on ennen ajoneuvon palauttamista velvollinen sopimaan myyjän kanssa tarkemmin
palautusajankohdasta.
Kauppahinnan palauttaminen kaupan peruuntuessa
Myyjä palauttaa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan
kauppahinnan ostajalle, joka sisältää myös kaupassa ostajan osana kauppahinnan maksua
mahdollisesti antaman niin sanotun vaihtoajoneuvon arvon, mikäli vaihtoajoneuvoa ei
palauteta. Vaihtoajoneuvo palautetaan ostajalle ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli myyjä ei
ole ennen peruuttamisilmoituksen vastaanottamista myynyt sitä edelleen.
Ostajalle ei palauteta ajoneuvon kotiinkuljetuskustannuksia.

Mikäli ostaja on ostanut ajoneuvon osamaksurahoituksella, vähennetään palautettavasta
kauppahinnasta jäljellä olevan rahoituksen määrä, mikä maksetaan rahoitusyhtiölle, ja
rahoituksen perustamiskulut ja korkokulut.
Myyjällä on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes myyjä on saanut ajoneuvon
takaisin, ellei myyjä ole velvollinen noutamaan ajoneuvoa itse.
Muut ehdot peruuttamisoikeuteen liittyen
Ostaja ei saa käyttää ajoneuvoa peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen muutoin kuin
ajoneuvon palauttamiseen. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan peruuttamisilmoituksessaan
ajoneuvon sen hetkisen kilometrimäärän.
Jos ostaja päättää peruuttaa kaupan ja ostaja on ajanut ajoneuvolla sen vastaanottamisen
jälkeen yli 100 kilometriä, vähennetään palautettavasta kauppahinnasta 1.43 euroa per ajettu
kilometri.
Ostajan on ajoneuvon vastaanottamisen jälkeen pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja
sen arvo olennaisesti vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran.
Ostaja siis vastaa ajoneuvon käyttöönoton jälkeisestä arvon alentumisesta ja ajoneuvossa on
palautushetkellä oltava muun muassa kaikki kaupantekoajankohdan vakio- ja lisävarusteet.
Ajoneuvon mahdollinen arvonalentuminen vähennetään palautettavasta kauppahinnasta.
Mikäli ajoneuvon arvo olennaisesti alenee, menettää ostaja peruttamisoikeuden.
Myyjä tarkastaa ajoneuvon yhdessä ostajan kanssa, kun ajoneuvo on palautettu tai palautunut
myyjän haltuun.
Lakisääteinen virhevastuu
Kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia, jonka mukaan myös mahdollinen virhevastuu
määräytyy.
Riidanratkaisu
Ostaja ja myyjä pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaupasta johtuvat erimielisyydet
neuvotteluteitse.
Ostajalla on oikeus saattaa kaupasta johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi.
Ostajalla ja myyjällä on myös oikeus saattaa kaupasta johtuvat erimielisyydet ensi vaiheessa
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Liitteet 1. Autokaupan peruuttamislomake

Peruuttamislomake
Täyttäkää oheinen lomake ja toimittakaa sen alla mainittuun myyjän osoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen siinä
tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen. Peruuttamislomakkeen lähettämisen lisäksi olkaa
myyjään
yhteydessä tarkemmasta palautusajankohdasta.
Vastaanottaja
JS-Automoto Oy (y-tunnus 2767415-2)
Toimipiste: JS-Automoto Oy Myrskyläntie 2, 90460 Oulunsalo
Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka
koskee
seuraavan ajoneuvon kauppaa:
Ajoneuvon tiedot
Merkki:
Malli:
Vuosimalli:
Kilometrilukema (peruuttamisilmoituksen allekirjoittamisajankohtana):
Rekisterinumero:
Ajoneuvon vastaanottopäivä
________________________
Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)
____________________________________________________________________________________
Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)
_____________________________________________________________________________________
Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)
______________________________________ _____________________________________
Päiväys:

