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AVIS PREFERRED -VUOKRAUSEHDOT
Suostumukset
Seuraavat tuomioistuinten toimivaltaa, preferenssejä, vakuutuksia, luopumisia ja vuokrauksia alla
mainituissa maissa koskevat ilmoitukset koskevat vuokrausehtojen tiettyjä määräyksiä. On tärkeätä,
että luette ja ymmärrätte nämä ilmoitukset sekä alla olevat vuokrausehdot.
Ottakaa huomioon, että isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on vuokrausehdoissa niille annettu
merkitys.

Toimivaltainen tuomioistuin (1(d) §)
Hyväksytte, että Avis Preferred -vuokrausehtoihin sovelletaan sen maan oikeutta, jossa Avisin
lisenssinhaltija luovuttaa ajoneuvon teille. Hyväksytte, että tämän maan tuomioistuimilla on
yksinomainen toimivalta asiassa.

Vuokrausta koskevat preferenssit (4 §)
Hyväksytte, että aina vuokratessanne ajoneuvon Avis Preferred -vuokrasopimus sisältää
valitsemanne vuokrauspreferenssit koskien sellaisia asioita kuten auton tyyppi, maksuehdot,
laskutus sekä lisätuotteiden ja -palvelujen ostaminen. Seuraavat valintavaihtoehdot koskevat
jokaista ajoneuvon vuokrausta:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

Teidän tilauksenne yhteydessä valittavissanne olevat hintaa ja tuotteita koskevat
valintavaihtoehdot. Luette ja ymmärrätte teille vuokrauksen yhteydessä luovutetut
asianomaista hintaa ja tuotetta koskevat valintamahdollisuudet ja ehdot ennen Avis
Preferred -vuokrasopimuksen solmimista.
Sikäli kuin valintavaihtoehdot eivät sisälly asianomaista hintaa ja ehtoja koskeviin
määräyksiin, sovelletaan vuokrauksenne yhteydessä esittämiänne preferenssejä.
Sikäli kuin valintavaihtoehdot eivät sisälly asianomaista hintaa ja ehtoja koskeviin
määräyksiin, eikä niitä ei ole määritelty tilauksen yhteydessä, sovelletaan teidän
valitsemanne asiakasprofiilin mukaisia preferenssejä.
Avisin lisenssinhaltijan ja teidän sopimanne muut vaihtoehdot ja -määräykset, jotka
koskevat ennen Avis Preferred -vuokrasopimuksen, tai vuokra-ajan kuluessa, taikka
ajoneuvon palauttamisen yhteydessä ostamianne lisätuotteita ja -palveluja.

Vakuutukset/oikeuksista luopumien sekä vakuutusturvaa koskevat
valintavaihtoehdot (15 ja 16 §)
Täten vahvistatte lukeneenne, ymmärtäneenne ja hyväksyvänne Avis Preferred -vuokrausehdot,
jotka koskevat ajoneuvon vakuutussuojaa ja suojamuodon valintaa.
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Vahvistatte lukeneenne ja ymmärtäneenne näiden vuokrausehtojen lopussa olevan vakuutussuojaa
koskevan yhteenvedon. Hyväksytte, että jokaiseen vuokrasopimukseen sovelletaan seuraavia
vakuutusehtoja:
(i)
Kulloiseenkin vuokrahintaan sisältyvää vakuutusta, tai vuokrausmaassa pakollista
vakuutusta.
(ii)
Ellei vakuutusta sisälly sopimukseen, tai ellei se ole pakollista, tilauksenne yhteydessä
valitsemaanne vakuutusta.
(iii)
Ellei vakuutusta kuulu sopimukseen eikä ole pakollista eikä sellaista ole valittu
vuokrauksen yhteydessä, asiakasprofiilinne valinnan yhteydessä valitsemaanne
vakuutussuojaa.

Maksujen periminen (8 §)
Täten hyväksytte, että kaikki Avisin lisenssinhaltijat, joiden kanssa olette solminut Avis Preferred vuokrasopimuksen, saavat periä kaikki vuokrausehtojen 8 §:ssä tarkoitetut maksut teidän maksu- tai
luottokorttinne perusteella. Korttia koskevat tiedot sisältyvät asiakasprofiiliinne.

Vuokraukset eri maissa
Seuraavia lisäehtoja sovelletaan alla mainituissa maissa:
Espanja
Hyväksytte, että Avis Preferred -vuokrasopimus tulee voimaan vasta kun Avisin lisenssinhaltija
luovuttaa ajoneuvon teille.
Etelä-Afrikka
Vahvistatte saaneenne etukäteisilmoituksen lyhytaikaisia vakuutuksia koskevan lain ("Short Term
Insurance Act") 53/1998 sekä pitkäaikaisia vakuutuksia koskevan lain ("Long Term Insurance Act")
52/1998 mukaisesta oikeudestanne valita seuraavien vaihtoehtojen välillä:
(a) Haluatteko tehdä uuden vakuutussopimuksen ja suostua sen käyttämiseen Avisin
lisenssinhaltijan etujen suojaamiseksi, vai haluatteko sallia olemassa olevan ja riittävän määräisen
vakuutuksen käyttämisen sanottuun tarkoitukseen, vai haluatteko käyttää molempien vaihtoehtojen
yhdistelmää; sekä
(b) mikäli haluatte tehdä uuden vakuutussopimuksen, voitte valita vakuutuksenantajan, jonka
kanssa vakuutussopimus tehdään sekä voitte valita välittäjänä toimivan vakuutusasiamiehen; sekä
(c) mikäli haluatte tehdä uuden vakuutussopimuksen, haluatteko sen antaman suojan, laskettuna
yhteen muiden tähän tarkoitukseen otettujen vakuutusten antaman suojan kanssa, ylittävän Avisin
lisenssinhaltijan etujen arvon.
Vahvistatte niin ikään tehneenne valintanne vapaaehtoisesti, ilman mitään painostusta tai
suostuttelua.

Lokakuu 2007

3

Italia
Italiassa 6 syyskuun päivänä 2005 annetun kuluttajasuojalain (Italian säädöskokoelma 206/2005) 33
- 38 § mukaisesti vahvistatte lukeneenne, ymmärtävänne ja hyväksyvänne Avis Preferred vuokrausehdot, erityisesti seuraavat pykälät:
1(a) Avis Preferred -vuokrasopimuksiin viittaamalla sisältyvät ehdot; 1(d) (Tuomiovalta); 6(a)
(Avisin lisenssinhaltija voi vaatia ajoneuvon ennenaikaista palauttamista), 6(b) (Vastuunne
laajentaminen kolarin, vahingon sekä varkauden osalta), 7: (Velvoitteenne), 8: (Maksut), 9:
(Varusteiden vuokraaminen), 10 (Valtuutus periä teiltä maksuja); 12 (Sähköinen laskutus), 15
(Vakuutusehtojen soveltaminen teihin), 16 (Ajoneuvovakuutuksen hyväksymien), 17
(Irtisanominen), 18 (Vastuunne kuljettamistanne omaisuudesta ja henkilöistä), 19 (Avisin
lisenssinhaltijan vastuun rajoittaminen), 20 (Asiakasnumeron mukainen korvaus), 21(a) (Avisin
lisenssinhaltijan irtisanomisoikeus), sekä (23) Avisin yksipuolinen oikeus muuttaa vuokrausehtoja).
Luxemburg
Luxemburgin siviilikoodeksin 1135-1 §:n mukaisesti ilmoitatte lukeneenne, ymmärtäneenne ja
hyväksyneenne Avis Preferred -vuokrausehdot, erityisesti 6, 17, 18 ja 19 §.
Suomi:
Vahvistatte lukeneenne, ymmärtäneenne ja hyväksyvänne Avis Preferred -vuokrausehdot, erityisesti
18, 20 ja 23 §.
Sveitsi
Täten vahvistatte lukeneenne, ymmärtäneenne sekä hyväksyvänne Avis Preferred Rental Terms and
Conditions -ehdot, erityisesti 1(d), 8, 10, 16, 21 ja 23 §. Vahvistatte nimenomaan, että kaikkien
Sveitsissä tehtyjen vuokrausten osalta hyväksytte Sveitsin Bulachin oikeuden toimivallan.
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Avis Preferred -vuokrausehdot
(Päivitetty viimeksi 11/2006)
1 Vuokrausehtojen merkitys
(a) Allekirjoittamalla vuokrausehtoihin liitetyn Avis Preferred -jäsenkortin hyväksytte näiden aika
ajoin muutettavien vuokrausehtojen muodostavan osan kaikista Avis Preferred vuokrasopimuksista. Näitä vuokrausehtoja sovelletaan maailmanlaajuisesti kaikkiin Avis Preferred
-vuokrasopimuksiin.
(b) Joka kerta kun vuokraatte ajoneuvon Avis Preferred –palvelulla, Avisin lisenssinhaltija ja te
automaattisesti solmitte Avis Preferred -vuokrasopimuksen, johon nämä vuokrausehdot sisältyvät.
Sovellettavat vuokrausehdot ovat ne, joita alla olevan mukaisesti sovelletaan siinä maassa, jossa
Avisin lisenssinhaltija luovuttaa ajoneuvon teille.
(c) Ilmoitatte hyväksyvänne näiden vuokrausehtojen soveltamisen jokaiseen Avis Preferred vuokrasopimukseen poistumalla Avisin lisenssinhaltijan vuokraamosta ajoneuvo mukananne.
(d) Jokaiseen Avis Preferred -vuokrasopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa Avisin
lisenssinhaltija luovuttaa ajoneuvon teille. Te ja Avisin lisenssinhaltija hyväksytte tämän maan
tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan.
2 Määritelmät
"Avis" tarkoittaa yhtiötä, jolle luovutitte jäsenhakemuksenne.
"Avisin lisenssinhaltija" tarkoittaa yhtiötä, joka operoi "Avis Rent A Car" järjestelmää siellä missä
saatte ajoneuvon haltuunne.
"Avis Preferred vuokrasopimus" tarkoittaa erillistä, teidän ja Avisin lisenssinhaltijan välillä
solmittua ajoneuvon vuokrausta koskevaa sopimusta, johon nämä vuokrausehdot sisältyvät.
"Asiakasprofiili" tarkoittaa teidän antamianne ja jäsenhakemukseenne merkitsemiänne yleistietoja
ja preferenssejä koskien sellaisia asioita kuin ajoneuvon tyyppi, vakuutus, laskutus sekä tietoturva,
sellaisina kuin nämä tiedot aika ajoin saatetaan ajan tasalle ilmoittamalla Avisin kotisivulla, tai
muulla tavoin.
"Jäsenhakemus" tarkoittaa teidän täyttämäänne hakemuskaavaketta Avis Preferred -asiakkaan
aseman saavuttamiseksi.
"Vuokrausehdot" tarkoittavat näitä Avis Preferred -vuokrausehtoja.
"Ajoneuvo" tarkoittaa ajoneuvoa, jonka hallinta Avisin lisenssinhaltija teille luovuttaa
vuokrattavaksi, myös milloin tämä ajoneuvo ei vastaa tilauksenne yhteydessä valitsemaanne, tai
teidän asiakasprofiilinne mukaista ajoneuvoa.
"Te" ja "teidän" tarkoittaa henkilöä, jonka nimi on merkitty jäsenhakemuskaavakkeeseen.
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Vuokraaminen Euroopassa, Lähi-Idässä, Aasiassa ja Afrikassa
Varaukset
3. Jotta vuokrasopimus täyttäisi Avis Preferred -vuokrasopimuksen ehdot, teidän täytyy varata
ajoneuvo vähintään 24 tuntia ennen vuokraamishetkeä ja varauksen yhteydessä teidän on
vahvistettava, että kyseessä on Avis Preferred -vuokrasopimus.

Kaikkiin vuokrasopimuksiin sovellettavat ehdot
4. Jokainen Avis Preferred -vuokrasopimus sisältää seuraavat ehdot, alla mainitussa
tärkeysjärjestyksessä:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Nämä vuokrausehdot.
Kaikki käytettävissänne olevat preferenssit koskien auton tyyppiä, maksutapaa,
laskutustapaa, lisätuotteiden ja -palvelujen ostamista sekä koskien asianomaista tariffia ja
tuotteita koskevia ehtoja, mukaan luettuna maksun palautuksen rajoitukset,
tilausmuutokset sekä lisämaksut.
Sikäli kuin preferenssejä ei ole määritelty tilauksen yhteydessä koskien asianomaista
tariffia ja tuotteita koskevia ehtoja, sovelletaan tilauksen yhteydessä esittämiänne
preferenssejä.
Sikäli kuin preferenssit eivät käy ilmi asianomaista tuotetta ja tariffeja koskevista ehdoista,
eikä niitä ole valittu tilauksen yhteydessä, sovelletaan teidän asiakasprofiilinne mukaisia
preferenssejä.
Mahdolliset teidän ja Avisin lisenssinhaltijan välillä sovitut lisäehdot koskien
lisätuotteiden ja palvelujen ostamista ennen Avis Preferred -vuokrasopimuksen tekemistä,
tai sopimuksen voimassaoloaikana, taikka ajoneuvon palauttamisen yhteydessä.

Ajoneuvon noutaminen
5(a) Vuokrauksen alkaessa teitä vaaditaan esittämään voimassa olevan ajokorttinne Avisin
lisenssinhaltijan työntekijälle ennen kuin poistutte vuokraamosta ajoneuvo mukananne. Mikäli ette
täytä tätä vaatimusta, mitään Avis Preferred -vuokrasopimusta ei tehdä.
(b) Avisin lisenssinhaltija voi kieltäytyä luovuttamasta ajoneuvoa teille, ellette vuokrasopimuksen
tekemisen aikaan ja sopimuksen tekopaikalla täytä lisenssinhaltijan vakiovaatimuksia koskien
kykyänne ja oikeuttanne kuljettaa ajoneuvoa.
(c) Eräiden Avisin vuokraamoiden osalta saattaa olla virallisia määräyksiä, joiden mukaan
vaaditaan erillisen vuokrasopimuksen allekirjoittamista jokaisen vuokrauksen osalta. Mikäli teette
paikallisen vuokrasopimuksen, sovelletaan siihen ainoastaan asianomaisen paikallisen
vuokrasopimuksen ehtoja.

Ajoneuvon käyttäminen
6(a) Teidän on ennen lähtöänne vuokraamosta tarkastettava ajoneuvo sekä ilmoitettava Avisin
lisenssinhaltijalle ajoneuvon vioista. Poistumalla vuokraamosta ajoneuvon kanssa hyväksytte ja
vahvistatte saaneenne ajoneuvon haltuunne hyvässä kunnossa sekä palauttavanne sen vuokraamoon
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sovittuna päivänä ja samassa kunnossa, mukaan luettuna kaikki avaimet, renkaat, välineet,
ajoneuvoasiakirjat, lisävarusteet ja muut tarvikkeet, ellei Avisin lisenssinhaltijan kanssa sovita
vuokra-ajan pidennyksestä, tai ellei lisenssinhaltija vaadi ajoneuvon palauttamista ennenaikaisesti.
Palautuskuntoa arvioitaessa ei oteta huomioon tavanomaista kulumista; sen sijaan väärinkäytöstä
johtuvat viat lasketaan vuokralle ottajan syyksi.
(b) Mikäli pyydätte ajoneuvon noutamista, vastuunne kolarivaurioista ja varkaudesta jatkuu kello 12
saakka pyydettyä noutamisaikaa seuraavana ensimmäisenä työpäivänä, ellei vastuusta
vapauttamisesta ole erikseen sovittu. Työpäiväksi katsotaan aika maanantaista perjantaihin, klo. 8 18.
7. Vuokra-aikana olette ajoneuvon lainmukainen hoitaja ja valvoja. Sitä ei saa käyttää seuraaviin
tarkoituksiin:
(a) tavaroiden kuljettaminen rikkoen tulli- tai muita määräyksiä, tai millä tahansa muulla
lainvastaisella tavalla, taikka minkä tahansa vaarallisten, vahingollisten, tulenarkojen, räjähtävien
tai muuten haitallisten tavaroiden, taikka autoa mahdollisesti vahingoittavien tavaroiden
kuljettaminen.
(b) matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen nimenomaisesti tai hiljaisesti sovittua maksua vastaan.
(c) muun ajoneuvon tai perävaunun työntäminen tai hinaaminen ilman Avisin lisenssinhaltijan
suostumusta.
(d) ajoneuvon käyttäminen autourheiluun, mukaan luettuna kilpailut, vauhdinvetäminen,
rallikilpailut sekä luetettavuus- ja nopeustestit.
(e) ajoneuvon kuljettaminen sellaisen henkilön toimesta, joka ei ole ajokunnossa joko alkoholin tai
huumeiden vaikutuksen johdosta, tai jos asianomaisen henkilön verenalkoholipitoisuus ylittää
asianomaisessa laissa tai muissa määräyksissä säädetyt rajat.
(f) ajoneuvon kuljettaminen minkä tahansa muun henkilön toimesta kuin:
(i) te itse, tai määräämänne henkilö, joka Avisin lisenssinhaltija on hyväksynyt ajoneuvoa
vuokrattaessa, jonka ikä on vähintään 23 vuotta, tai sellainen muu ikä, joka ilmoitetaan Avisin
lisenssinhaltijan asianomaista ajoneuvoa koskevassa tariffissa, joka on kuljettamiseen pätevä ja jolla
on vähintään vuoden voimassa ollut ajokortti, tai
(ii) asianmukaisesti hyväksytty ja pätevä autokorjaamo, mikäli ajoneuvolle tapahtuu vahinko, tai se
rikkoutuu, sekä
(g) sen maan ulkopuolella, jossa ajoneuvo noudetaan, ellei Avisin lisenssinhaltija ole antanut
nimenomaista suostumustaan ajoneuvon kuljettamiseen maan ulkopuolelle, tai ellei tilauksessa
hyväksytä ajoneuvon palauttamista maan rajojen ulkopuolella.

Veloitukset
8. Asianomainen Avisin lisenssinhaltija perii teiltä Avis Preferred -vuokran, sikäli kuin maksua ei
ole suoritettu varauksen yhteydessä. Hyväksytte olevanne henkilökohtaisesti velvollinen Avisin
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lisenssinhaltijalle vaadittaessa maksamaan tilauksen yhteydessä vahvistetun maksun sekä
suorittamaan seuraavat maksut, elleivät ne jo sisälly vuokraan:
Vakioveloitukset
(a) Kilometrikorvaus, joka lasketaan ajoneuvolla ajetun kilometrimäärän sekä maksutaulukossa
vahvistetun tariffin perusteella kunnes ajoneuvo palautetaan. Kilometrimäärä lasketaan ajoneuvon
valmistajan asentamasta matkamittarista. Mikäli sanottu mittari ei toimi, kilometrikorvaus
määrätään kartalta lasketun ajopäivän aikana ajetun kilometrimäärän perusteella.
(b) Mahdolliset lentokenttämaksut täytetyn maksuilmoituksen mukaisesti.
(c) Arvonlisävero sekä muut mahdolliset tässä 8 §:ssä tarkoitetuista maksuista mahdollisesti
perittävät verot.
(d) Kaikki Avisin lisenssinhaltijan joko teidän omanne tai ajoneuvon muun kuljettajan iän
perusteella perimät maksut.
(e) Tietullit ja muut samankaltaiset maksut.
Valinnaiset veloitukset
(f) Maksu korvausvaatimuksista luopumisesta kolarivahinkojen johdosta, henkilökohtaisesta
tapaturmavakuutuksesta, varkausvakuutuksesta sekä maksuluettelossa ilmoitetut muut maksut.
(g) Maksuluettelossa ilmoitettu mahdollinen lisäkuljettajasta perittävä maksu.
(h) Maksut mahdollisista lisätuotteista ja palveluista, jotka vuokraatte tai ostatte ajoneuvon
vuokraamisen yhteydessä.
Lisäveloitukset
(i) Mahdolliset Avisin lisenssinhaltijan vuokrausajankohtana soveltamat polttoaineen
täyttämismaksut vuokrakaudella kuluttamastanne polttoaineesta.
(j) Mahdollinen maksuluettelossa mainittu lisämaksu yhdensuuntaisesta matkasta, mikäli ajoneuvo
ilman Avisin lisenssinhaltijan kirjallista suostumusta jätetään muualle kuin sovittuun
palauttamispaikkaan. Avisin lisenssinhaltija vahvistaa aika ajoin tämän lisämaksun
vuokrauspaikasta paikkaan johon ajoneuvo jätetään.
(k) Kaikki ajoneuvon käytöstä johtuvat pysäköinti- ja liikennerikkomussakot, taikka muista
rikkeistä johtuvat sakot ja oikeudenkäyntikulut, joita vaaditaan teiltä, toiselta kuljettajalta tai Avisin
lisenssinhaltijalta siihen saakka kunnes ajoneuvo palautetaan, lukuun ottamatta Avisin
lisenssinhaltijan syyksi luettavia rikkomuksia.
Lisenssinhaltija:
(l) Avisin lisenssinhaltijan kohtuulliset kustannukset ajoneuvon sisäpuolen puhdistamisesta
liiallisista tahroista ja likaantumisesta, jotka johtuvat ajoneuvon käytöstä vuokra-aikana.
(m) Avisin lisenssinhaltijan kohtuulliset kustannukset vuokramaksun perimisestä, mukaan luettuna
lain sallimat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.
(n) Avisin lisenssinhaltijan kohtuulliset kustannukset ajoneuvoa mistä tahansa syystä kohdanneiden
vaurioiden korjaamisesta, tai lisävarusteiden toimittamisesta, riippumatta kyseessä olevasta
ajoneuvotyypistä. Lisäksi olette velvollinen vahvistetun maksuluettelon mukaisesti korvaamaan
Avisin lisenssinhaltijan päiväansionmenetykset sen johdosta, että hän ei ole voinut ajoneuvoa
käyttää. Niin ikään olette velvollinen korvaamaan lisenssinhaltijan kohtuulliset kustannukset
ajoneuvon korvaamisesta toisella, mikäli ajoneuvo on varastettu. Mikäli kuitenkin noudatatte
kaikkia näitä vuokrausehtoja, vastuunne edellä mainituista vahingoista, ellei alla olevan 9 §:n
määräyksistä muuta johdu:
(i) ei ylitä jokaisen vahinkotapahtuman osalta vahvistetun tariffin mukaista vastuumäärää,
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(ii) rajoittuu ajoneuvon, tai sen osien varastamisen osalta siihen omavastuumäärään, josta
ei voida luopua, mikäli etukäteen olette hankkineet varkausvakuutuksen, sellaisena
kuin se on merkitty asiakasprofiilinne kohtaan "hyväksyn", taikka mikäli ajoneuvon
varauksen yhteydessä olette hankkineet mainitun vakuutuksen, sekä
(iii) rajoittuu kunkin vahinkotapahtuman osalta pakolliseen omavastuumäärään, mikäli
etukäteen olette ostanut suojan kolarivahingoista johtuva korvausvaatimuksia vastaan.
Lisäsuojan näyttönä on merkintä asiakasprofiilinne kohtaan "kyllä", taikka
hyväksyminen hankkiessanne sanotun suojan ajoneuvon varauksen yhteydessä. Edellä
mainittujen määräysten, taikka muiden vuokrausehtojen sitä estämättä, vastuutanne ei
kuitenkaan rajoiteta, mikäli Avisin lisenssinhaltija kärsii vahinkoa oman
vakuutuksensa puitteissa, taikka kärsii vahinkoa sen johdosta, että lisenssinhaltijan
luopuminen korvausvaatimuksistaan ei koske teiden toimenpiteistänne, taikka
laiminlyönneistänne johtuvaa vahinkoa.
Jokaisen vuokrasuhteen päättyessä teille esitetään korvausvaatimus, jossa yksilöidään tämän kohdan
perusteella esitetyt vaatimukset.
9. Soveltuvin osin näitä vuokrausehtoja sovelletaan myös varusteiden vuokraamiseen ajoneuvon
yhteydessä, tai ilman sitä, muun muassa matkapuhelimet ja satelliittinavigointilaitteet. Hyväksytte
olevanne henkilökohtaisesti velvollinen Avisin lisenssinhaltijalle sen vaatimuksesta korvaamaan
kohtuulliset kustannukset sanottujen laitteiden korjaamisesta, tai menetyksen tai varkauden
sattuessa maksamaan kustannukset niiden korvaamisesta uusilla, mukaan luettuna arvonlisävero tai
muut sovellettavat verot.

Maksu
10. Hyväksyessänne nämä vuokrausehdot valtuutatte samalla Avisin asianomaisen lisenssinhaltijan
vuokrasuhteen päättyessä perimään kunkin Avis Preferred -vuokrasopimuksen mukaiset maksut
veloittamalla tiliänne asianomaisessa luottokorttiyhtiössä. Tilauksen yhteydessä teille ilmoitetut ja
sen yhteydessä valitsemanne maksuehdot merkitään asianomaiseen Avis Preferred vuokrasopimukseen. Mikäli haluatte maksaa toisessa valuutassa kuin siinä, mitä Avis tai sen
lisenssinhaltija käyttää hintatarjousta laskettaessa, vaihtokurssi perustuu Citibankin
tukkulainakurssiin, lisättynä 4 %:lla. Avisin lisenssinhaltija hoitaa vaihtokurssin laskemisen.
11. Ellei Avisin lisenssinhaltijan laskussa muuta ilmoiteta, Avis Preferred -sopimuksen mukainen
vuokra on maksettava 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

Sähköinen laskutus ja kirjeenvaihto
12 (a) Teidän suostumuksellanne Avisin lisenssinhaltija voi kunkin Avis Preferred vuokrasopimuksen osalta laskuttaa teitä sähköisesti, tai muulla tavalla ja te suostutte täten
vastaanottamaan ja maksamaan sellaiset laskut.
(b) Avisin lisenssinhaltija voi oman harkintansa perusteella ja ilmoittamalla teille lopettaa sähköisen
laskutuksen, tai muuttaa sähköisiä laskuja ja niiden toimitustapaa.
(c) Ymmärrätte, että tiettyä vuokrasopimusta koskevaa sähköistä laskua toimitettaessa paperilaskua
ei lähetetä.
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(d) Olette vastuussa kunkin sähköisen laskun tarkastamisesta sen mukana lähetettävien ohjeiden
mukaisesti.
13. Suostutte vastaanottamaan Avisin lisenssinhaltijan lähettämät kirjeet, ilmoitukset ja laskut
sähköpostitse asiakasprofiilissanne ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuoja
14(a) Avis tai sen lisenssinhaltijat voivat aika ajoin lähettää teille mainoksia, joissa ilmoitetaan
Avisin tarjoamista palveluista sekä lähettää muiden sellaisten yhtiöiden tarjouksia, joiden ne
arvioivat kiinnostavan teitä, ellette ole kieltäytyneet sellaisista yhteydenotoista. Avisin
lisenssinhaltija, taikka muut Avis Rent A Car-toimintaa harjoittavat yhtiöt, voivat lähettää teille
tällaista mainosmateriaalia. Avisin lisenssinhaltija ei koskaan luovuta teidän henkilötietojanne
markkinointitarkoituksiin millekään yhtiölle, joka ei osallistu Avis Rent A Car- järjestelmään.
(b) Avisin lisenssinhaltija pitää teidän henkilötietojanne koskevaa rekisteriä lisenssinhaltijan
liiketoiminnan edistämiseksi. Lisenssinhaltija toimii Avis Rent A Car -järjestelmän puitteissa ja se
voi aika ajoin luovuttaa henkilötietoja muille Euroopassa ja muuallakin toimiville järjestelmään
kuuluville yhtiöille liiketoiminnan helpottamiseksi.
(c) Avisin lisenssinhaltija pitää sähköistä rekisteriä kaikista vuokrasopimuksista sekä muista
liiketoimista, joihin lisenssinhaltijan kanssa ryhdytte.
(d) Teillä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonne, vaatia niiden korjaamista sekä milloin tahansa
ja ilman kustannuksia kieltää henkilötietojenne käytön suoramarkkinointiin. Tietoja miten silloin
pitää menetellä, on saatavissa Avisin kotisivun yksityisyyden henkilötietosuojapolitiikkaa
koskevassa kohdassa.
(e) Avisin lisenssinhaltija voi ilmoittaa teidän henkilötietonne, jos asianomaiset viranomaiset sitä
vaativat, tai velkaperintää varten.
(f) Ensisijaisesti teidän henkilötietojanne valvoo Avis Europe oyj, jonka kotipaikka on Avis House,
Park Road, Bracknell RG12 2EW, Iso Britannia.

Ajoneuvovakuutus
15. Sopimuksen mukaan teillä ja muulla edellä 7 §:ssä tarkoitetulla hyväksytyllä kuljettajalla on
autovakuutus. Vakuutuskirjan kappale on saatavilla jokaisesta vuokraamosta. Teidän täytyy lukea ja
ymmärtää tämä asiakirja ennen Avis Preferred -vuokrasopimuksen solmimista, koska vakuutuskirja
sisältää tärkeitä tietoja ja sopimusehtoja. Hyväksymällä nämä vuokrausehdot vahvistatte lukeneenne
ja ymmärtäneenne vakuutuskirjan määräykset. Te hyväksytte vakuutuskirjan teitä sitovat ehdot.
Te suostutte niin ikään alla mainituin toimenpitein puolustamaan Avisin lisenssinhaltijan ja sen
vakuutusyhtiön etuja, mikäli ajoneuvo menetetään tai kärsii vahinkoa:
(a) Asianosaisten ja todistajien nimien ja osoitteiden hankkimisella.
(b) Vastuunne tai syyllisyytenne kiistämisellä sekä kieltäytymisellä maksun suorittamisesta mille
tahansa asianosaiselle.
(c) Ajoneuvoa valvomalla ja sen luona pysymisellä, ellei ole ryhdytty asianmukaisiin
toimenpiteisiin ajoneuvon turvaamiseksi.
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(d) Ilmoittamalla lähimmälle Avis-asemalle puhelimitse (soittaja maksaa), myös milloin vahinko
on lievä, sekä täyttämällä Avisin onnettomuusraportin mahdollisimman pikaisesti.
(e) Ilmoittamalla poliisille välittömästi, milloin toisen osapuolen syyllisyys täytyy vahvistaa, taikka
milloin joku henkilö on loukkaantunut, sekä toimittamalla poliisin laatiman tutkimusraportin Avisin
lisenssinhaltijalle heti kuin raportti on saatavilla.
(f) Varmistamalla, että ajoneuvo on aina lukittuna kun sitä ei valvota.
16. Sitoudutte lukemaan ajoneuvovakuutuksen yhteenvedon, joka muodostaa näiden
sopimusehtojen osan ja joka löytyy niiden lopussa. Kutakin vuokrasopimusta koskeva
vakuutussuoja on seuraava:
(i) Asianomaisen vuokrasopimuksen hintaan sisältyvä vakuutussuoja, taikka
vuokrausmaassa pakollinen vakuutussuoja.
(ii) Ellei vuokrasopimukseen sisälly mitään vakuutussuojaa eikä sellainen ole pakollinen,
sovelletaan tilauksenne yhteydessä valitsemaanne vakuutussuojaa.
(iii) Ellei vuokrasopimukseen sisälly mitään vakuutussuojaa, eikä sellainen ole pakollinen,
eikä sitä ole valittu tilauksenne yhteydessä, sovelletaan asiakasprofiilinne mukaista
vakuutussuojaa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen
17. Mikäli syyllistytte Avis Preferred -vuokrasopimuksen olennaiseen rikkomiseen, Avisin
lisenssinhaltija voi välittömästi purkaa sanotun vuokrasopimuksen. Lisenssinhaltijalla on oikeus
ottaa ajoneuvo haltuunsa ja tätä tarkoitusta varten sillä on oikeus päästä tiloihin, joissa ajoneuvo
saattaa olla sekä ottaa sen haltuunsa. Olette velvollinen korvaamaan Avisin lisenssinhaltijalle kaikki
kanteista, vaatimuksista, haltuunotosta ja muista toimenpiteistä johtuvat kustannukset.

Vastuu
18. Vapautatte Avisin lisenssinhaltijan kaikesta vastuusta itsenne tai kenenkä tahansa muun
henkilön ajoneuvossa kuljettamaa, siihen jättämää, tai ajoneuvossa tai sen päällä säilyttämää
omaisuutta kohdanneesta vahingosta, tai sanotun omaisuuden menettämisestä, sekä sanottujen
tapahtumien aiheuttamista kustannuksista. Vastuusta vapauttaminen koskee tapahtumia sekä ennen
ajoneuvon palauttamista Avisin lisenssinhaltijalle kuin sen jälkeenkin.
19 (a) Avisin lisenssinhaltija tekee parhaansa vahingon estämiseksi, mutta ei kuitenkaan ole
vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ajoneuvon, sen varusteiden, satelliittinavigointilaitteiden,
taikka puhelin- tai matkapuhelinjärjestelmien mekaanisista vioista. Lisenssinhaltija ei myöskään ole
vastuussa vioista johtuvista välillisistä vahingoista, esimerkiksi kolmansien osapuolten esittämistä
vaatimuksista, liikevoiton, säästöjen, liiketoiminnan sekä asiakaskunnan tai tiedostojen
menetyksistä.
(b) Tämän pykälän tai vuokrausehtojen muiden määräysten sitä estämättä Avisin lisenssinhaltija on
teille vastuussa (i) petoksesta, (ii) Avisin lisenssinhaltijan tuottamuksesta johtuvasta kuolemasta tai
loukkaantumisesta, tai (iii) muusta vastuusta siltä osin kuin lisenssinhaltijaa ei lain perusteella voida
vapauttaa vastuusta, tai sitä ei lain perusteella rajoiteta.

Teitä koskevat tiedot
20. Sitoudutte pitämään salassa asiakasnumeronne, salasananne ja sähköpostiosoitteenne, joita
käytetään tämän Avis Preferred -vuokrasopimuksen solmimiseksi, taikka päivittämiseksi.
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Vapautatte niin ikään Avisin lisenssinhaltijan vastuusta sekä sitoudutte sille korvaamaan kaikki
omaisuutta, mukaan luettuna ajoneuvoa, kohtaavat vahingot ja niihin liittyvät kustannukset, jotka
johtuvat laiminlyönnistänne pitää salassa asiakasnumeronne, salasananne ja sähköpostiosoitteenne.
21(a) Vakuutatte, että asiakasprofiilisanne esittämänne tiedot ovat paikkansa pitäviä ja täydellisiä.
Te niin ikään sitoudutte ilmoittamaan Avisille kaikista sanottuja tietoja koskevista muutoksista,
mukaan luettuna kaikki ajokorttianne sekä luotto- ja maksukorttejanne koskevat muutokset.
(b) Voitte ilmoittaa Avisille kaikista asiakasprofiilianne koskevista muutoksista päivittämällä
profiilinne Avisin websivulla. Mikäli tietoja muutetaan ennen Avis Preferred -vuokrausta, taikka
vuokrausaikana, teidän on välittömästi Avisin lisenssinhaltijalle ilmoitettava muutoksista.
(c) Aina solmiessanne Avis Preferred -vuokrasopimuksen teidän katsotaan vahvistavan, että teillä
on voimassa oleva ajokortti sekä että teillä on laillinen oikeus kuljettaa ajoneuvoa vuokrausmaassa.
(d) Mikäli nämä tiedot missä tahansa vaiheessa tai suhteessa eivät ole paikkansapitäviä, täsmällisiä
ja täydellisiä, Avisin lisenssinhaltijalla on oikeus välittömästi irtisanoa Avis Preferred vuokrasopimus, joko irtisanomisaikaa noudattaen, tai välittömin vaikutuksin. Sitoudutte niin ikään
Avisin lisenssinhaltijalle korvaamaan kaiken vahingon, kaikki kustannukset ja tulonmenetykset,
jotka johtuvat antamienne tietojen paikkansapitämättömyydestä, epätäsmällisyydestä ja puutteista.

Erinäiset määräykset
22. Mikäli jotkut näiden vuokrausehtojen määräykset jollakin oikeudenkäyttöalueella ovat laissa
kiellettyjä, tai mikäli ne eivät ole täytäntöönpanokelpoisia, sanotut määräykset ovat tältä osin
pätemättömät edellä mainitulla lainkäyttöalueella, mutta kaikilta muilta osin Avis Preferred vuokrasopimus on edelleen voimassa.
23. Hyväksytte, että Avisilla on oikeus aika ajoin muuttaa näitä vuokrausehtoja tiedottamalla siitä
Avisin websivulla julkaistulla tiedonannolla. Vuokrausehtojen uusin versio julkaistaan Avisin
websivulla. Mikäli Avis muuttaa näitä vuokrausehtoja siten, että muutoksella on merkittävä
vaikutus teidän oikeuksiinne ja velvoitteisiinne, Avis ilmoittaa teille muutoksista sähköpostilla
teidän asiakasprofiilissanne ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Ellette 30 päivän kuluessa
Avisin sanotusta ilmoituksesta kirjallisesti ilmoita Avisille kieltäytyvänne muutoksesta, teidän
katsotaan hyväksyneen muutokset kaikkien ilmoituksen jälkeen tehtyjen Avis Preferred vuokrasopimusten osalta. Edellä sanotun estämättä kuhunkin Avis Preferred -vuokrasopimukseen
sovelletaan kuitenkin tämän vuokrauksen varaamispäivänä voimassa olevia vuokrausehtoja.
24. Hyväksytte, että Avisin lisenssinhaltijan ei luovu mistään Avis Preferred -vuokrasopimukseen
liittyvästä oikeudestaan, eikä suostu mihinkään sopimukseen tehtyihin lisäyksiin ei muutoksiin,
ellei niistä ole sovittu kirjallisella, Avisin lisenssinhaltijan virkailijan tai edustajan allekirjoittamalla
sopimuksella.

Tiettyjä maita koskevat määräykset
25. Muualla näissä vuokrausehdoissa olevien määräysten sitä estämättä, seuraavat ehdot ovat
voimassa seuraavissa maissa:
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Alankomaat
1. Kohta 19(a) muutetaan seuraavasti:
19(a) Mikäli Avisin lisenssinhaltija tekee parhaansa vahinkotapausten välttämiseksi, lisenssinhaltija
ei ole vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu ajoneuvon tai sen varusteiden,
satelliittinavigaatiojärjestelmän, taikka puhelimen, GSM-verkoston tai matkapuhelinjärjestelmän
mekaanisesta viasta tai puutteesta, ellei lisenssinhaltija ollut tietoinen, eikä sen olisi pitänyt olla
tietoinen viasta tai puutteesta. Vahinko voi johtua kolmannen osapuolen vaatimuksista, tai muun
muassa taloudellisen voiton, tietojen, tulojen, liiketoiminnan, ansioiden sekä goodwillin
menetyksestä. Minkään tahansa seikan, jonka perusteella te ette saa ajoneuvoa haltuunne ei katsoa
vuokrauskohteen viaksi tai puutteellisuudeksi, ellei syynä ole ajoneuvon tai muiden vuokrattujen
varusteiden vika tai puutteellisuus.
2. Teillä ei ole oikeutta saada korvausta tekemienne muutosten tai lisäysten perusteella, vaikkakin
Avisin lisenssinhaltija on suostunut niihin.
3. Avis Autoverhuur B.V. nimisen yhtiön katsotaan näissä vuokrausehdoissa olevan Avisin
lisenssinhaltija. Nämä vuokrausehdot toimitetaan teille Avis Autoverhuur B.V:n ja muiden Avisin
lisenssinhaltijoiden puolesta.
Belgia
Suostutte siihen, että näiden vuokrausehtojen hyväksyminen, kaikki Avis Preferred vuokrasopimukset, kaikki sanottuja sopimuksia koskevat sähköisesti, muun muassa puhelimitse ja
sähköpostitse, toimitetut tiedotukset, mukaan luettuna tilausvahvistukset, ovat kaikkien
sovellettavien kirjallisten todistussääntöjen mukaisia. Avisin lisenssinhaltijalla on oikeus käyttää
sähköisiä rekistereitään Avisin tekemien tai teidän Avisin ja sen lisenssinhaltijoiden kanssa
tekemienne sopimusten sisällön todistamiseksi, myös mikäli tämä menettely on ristiriidassa
sovellettavien kirjallista todistelua koskevien sääntöjen kanssa.
19 (b) (iii) §:ää muutetaan seuraavasti:
19(b)(iii) Mikä tahansa muu Avisin lisenssinhaltijan törkeästä tuottamuksesta, tai piilevästä viasta
tai puutteesta johtuva vahinko.
Espanja
1 8(n) §:ssä tarkoitettu lausuma "miten tahansa syntyneet vahingot" koskevat nimenomaan myös
ennalta arvaamattomista ja ylivoimaisista tapahtumista ("force majeure") johtuvia vahinkoja.
2 19(b) § korvataan seuraavalla määräyksellä:
19(b) Mikään tämän pykälän tai näiden vuokrausehtojen muu määräys ei rajoita Avisin
lisenssinhaltijan vastuuta teidän suhteen (i) petoksesta, (ii) Avisin lisenssinhaltijan tuottamuksesta
johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta, (iii) tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta, (iv)
mikäli te olette kuluttaja Espanjan kuluttajalainsäädännön tarkoittamassa mielessä, Avisin
lisenssinhaltija kantaa vastuun kaikista tapahtumista, joiden osalta vastuuta ei Espanjan lain mukaan
voida poistaa, sekä (v) siltä osin kuin Avisin lisenssinhaltijan vastuuta ei lain mukaan voida poistaa
tai rajoittaa.
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3 Suostutte siihen, että Avisin lisenssinhaltijan ottaa haltuunsa ajoneuvoon jätetyn omaisuuden kun
ajoneuvo palautetaan Avisin lisenssinhaltijalle, riippumatta siitä onko sanottu omaisuus teidän, tai
jonkun ulkopuolisen henkilön. Sitoudutte Avisin lisenssinhaltijalle korvaamaan hänen vastuullaan
oleva omaisuuden katoaminen tai vahingoittuminen.
4 Seuraavat määräykset lisätään 14 §:ään:
g) Henkilötietojen suojasta 13 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain ("Organic Law 15/1999 of 13
December on the Protection of Personal Data") sekä tietoyhteiskuntaa ja sähköistä laskutusta
koskevan, 11 päivänä heinäkuuta 2002 annetun lain ("Act 34/2002 of 11 July on Services of
Information Society and Electronic Commerce") sekä muiden sovellettavien säännösten perusteella,
teidän jäsenhakemuskaavakkeessa antamanne tiedot säilytetään " Avis Alquile Un Coche S.A"
nimisen yhtiön rekisterissä osoitteessa " Avenida de Manoteras, 32, Edificio C, 28050 Madrid".
Säilyttämisen tarkoituksena on hoitaa Avis Preferred tai muita Avisin palveluja, kuten kuljetus- ja
majoituspalveluja, jotka liittyvät ajoneuvojen vuokraamiseen ja jotka saattavat teitä kiinnostaa.
Säilytettyjä tietojanne käytetään myös Avis Preferred -palvelujen lopettamiseksi. Ellei muuta
sanota, suostutte kirjallisesti vastaanottamaan sähköisesti, tai vastaavaa viestintätapaa käyttäen
toimitettua mainosmateriaalia, mikäli kaupallista kirjeenvaihtoa muuten käydään vastaavalla
tavalla.
(h) Palvelunsa tuottamiseksi Avisilla saattaa tietyissä tilanteissa olla tarvetta luovuttaa
henkilötietonne kolmannelle osapuolelle. Teille ilmoitetaan täten, että Avis toimii Avis Rent a Car järjestelmän puitteissa. Suostutte nimenomaisesti siihen, että jäsenyyskaavakkeessanne olevat
henkilötiedot voidaan luovuttaa muille Avis Rent a Car -järjestelmän puitteissa toimiville
kansalliselle ja monikansallisille yhtiöille. Tietojanne voidaan niin ikään luovuttaa toimittajille ja
asiamiehille, jotka harjoittavat yhteistyötä "Avis Rent a Car" järjestelmän puitteissa. Tarkoituksena
on tuottaa teille mahdollisimman hyviä asiakaspalveluja, sekä pitää teidät ajan tasalla
autovuokraukseen liittyvistä Avis-tuotteista ja -palveluista sekä sellaisista mielestämme teitä
kiinnostavista palveluista ja tuotteista, jotka liittyvät harjoittamaamme kuljetus-, auto- ja/tai
majoitustoimintaan.
(i) Avis Alquile Un Coche S.A ilmoittaa täten teille, että henkilötietonne voidaan luovuttaa
asianomaisille viranomaisille niiden vaatimuksesta.
(j) Avis Alquile Un Coche S.A ilmoittaa täten teille, että kaikkia vuokrasopimuksia ja muita
liiketoimintoja koskevat tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä.
(k) Voitte käyttää oikeuttanne päästä käsiksi rekisteritietoihin, tekemään muutoksia, peruutuksia
sekä kiistämään tietoja esittämällä sitä koskevan kirjallisen vaatimuksen "Avis Alquile Un Coche
S.A" nimiselle yhtiölle osoitteella "Avda. de Manoteras, 32, Edificio C, 28050 Madrid".
Etelä-Afrikka ja Namibia
1. Vuonna 2000 säädetyn tieliikennelain ("National Road Traffic Act") 61(1) §:n mukaan teidän on
ilmoitettava kaikki liikenneonnettomuudet poliisille, tai muun viranomaisen liikennevalvontaa
varten perustamaan toimistoon, 24 tunnin kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta.
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2. Lyhytaikaisia vakuutuksia koskevan lain ("Short Term Insurance Act") (53/1998) sekä
pitkäaikaisia vakuutuksia koskevan lain ("Long Term Insurance Act") (52/1998) mukaisesti Avisin
lisenssinhaltija ilmoittaa teille seuraavista sopimusvaihtoehdoista:
(a) Uuden vakuutussopimuksen tekeminen Avisin lisenssinhaltijan oikeuksien turvaamiseksi, tai jo
olemassa olevan ja asianmukaisen määräisen vakuutuksen käyttäminen sanottuun tarkoitukseen,
taikka molempien vaihtoehtojen yhdistäminen.
(b) Mikäli haluatte tehdä uuden vakuutussopimuksen, valinta minkä vakuutuksenantajan kanssa
sopimus tehdään, sekä siitä kuka henkilö toimii vakuutusasiamiehenä kyseisen vakuutuksen osalta.
(c ) Mikäli haluatte tehdä uuden vakuutussopimuksen, valinta siitä pitääkö tämän vakuutuksen
mukaisen korvauksen, yhteenlaskettuna muun samaan tarkoitukseen käytettävän vakuutuksen
mukaisen korvauksen kanssa, olla Avisin lisenssinhaltijan taloudellista intressiä korkeampi.
Irlannin Tasavalta
1. Vuonna 1980 säädetyn tavara- ja palvelumyyntilain ("Sale of Goods and Supply of Services
Act") 39 §:ää ei sovelleta Avisin lisenssinhaltijan teille toimittamiin palveluksiin.
2. Näiden vuokrausehtojen määräysten sitä estämättä sovelletaan teidän edellä mainitun vuoden
1980 lain 39 §:n mukaisia sopimusoikeudellisia oikeuksianne, ellei laissa toisin määrätä.
3. Minkään näiden vuokrausehtojen määräyksen sitä estämättä sovelletaan teidän kuluttajan
oikeutenne osalta vuoden 1980 lain 13, 27, 28, 29 tai 38 pykäliä.
Iso-Britannia
1. Yhtälailla kuin ajoneuvon omistaja olette vastuussa
(a) tieliikennelainsäädännön ("Traffic Acts") perusteella annetuista, kyseiseen ajoneuvoon liittyvistä
rikesakoista, sekä
(b) tieliikennelain ("Road Traffic Regulation Act") 45 ja 46 §:n perusteella määrättävistä sakoista
(pysäköinti moottoritiellä maksua vastaan).
2. Mikäli kieltäydytte asiakasprofiilinne mukaisesta valinnaisesta vakuutussuojasta, näiden
vuokrausehtojen sitä estämättä, teidän on
(i) otettava ajoneuvoa sekä kaikkia Avis Preferred -vuokrasopimuksen perusteella luovutettuja
uusia tai korvaavia ajoneuvoja koskeva täysarvovakuutus, joka on otettava Avisin lisenssinhaltijan
hyväksymältä ensiluokkaiselta vakuutusyhtiöltä. Vakuutuksen pitää olla riittävä kattamaan ja
korvaamaan ajoneuvon uushankinta-arvon Avisin lisenssinhaltijalle,
(ii) pidettävä vakuutus voimassa Avis Preferred -vuokrasopimuksen sekä sen pidennyksen koko
voimassaoloajan. Teidän on niin ikään varmistettava, että Avisin lisenssinhaltija on vakuutuskirjaan
merkitty ajoneuvon omistajaksi,
(iii) noudatettava vakuutusehtoja sekä korvattava Avisin lisenssinhaltijalle mahdollinen omavastuu,
(iv) soitettava lähimmälle Avis-toimistolle (soittaja maksaa) myös lievän vahingon sattuessa.
Teidän on lisäksi täytettävä Avisin lisenssinhaltijan onnettomuusraportti niin pian kuin mahdollista,
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(v) korvattava Avisin lisenssinhaltijalle kaikki ajoneuvoa kohtaava vahinko sekä kaikki
kolmansien osapuolten mahdollisesti esittämät korvausvaatimukset, mikäli vakuutus ei kyseistä
vahinkoa kata, tai mikäli vakuutuksenantaja pidättää korvauksen, tai kieltäytyy sitä suorittamasta,
(vi) olla suorittamatta mitään ajoneuvon korjaus- tai muuttamistoimenpiteitä. Avisin
lisenssinhaltijalla on yksinoikeus ja vastuu ajoneuvon korjaamiseen,
(vii) sallittava Avisin lisenssinhaltijan käydä korvausvaatimuksia koskevat neuvottelut
vakuutuksenantajan kanssa. Lisenssinhaltijalla on niin ikään yksinoikeus tehdä sopimus
vakuutuksenantajan kanssa. Teidän on hyväksyttävä Avisin lisenssinhaltijan ja vakuutuksenantajan
tekemä sopimus tai muu järjestely. Vakuutuskorvaus on maksettava Avisin lisenssinhaltijalle, tai
muuten tämän antaminen ohjeiden mukaisesti.
3. Vuokrausehtojen 19 § poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:
19(a) Avisin lisenssinhaltija on vastuussa sen toimenpiteistä tai laiminlyönneistä johtuvasta
kuolemantapauksesta tai loukkaantumisesta. Avisin lisenssinhaltija on niin ikään vastuussa teidän
kärsimistänne vahingosta, mikäli se johtuu siitä, että Avisin lisenssinhaltija on rikkonut näitä
vuokrausehtoja ja mikäli kyseisessä tilanteessa voitaisiin ennakoida sopimusrikkomuksen johtavan
vahinkoon. Vahinko on ennakoitavissa, mikäli Avisin lisenssinhaltija ja te itse mielsitte vahingon
mahdollisuuden allekirjoittaessanne Avis Preferred -vuokrasopimuksen. Avisin lisenssinhaltija ei
kuitenkaan vastaa teille koituvista ensisijaisen vahingon sivuvaikutuksena olevaa välillisestä
vahingosta, jota ei Avisin lisenssinhaltija ettekä te itsekään voineet ennakoida, kuten esimerkiksi
liiketulojen tai tilaisuuksien menettämisestä.
(b) Mikään tämän pykälän, tai vuokrausehtojen muu määräys ei kuitenkaan poista eikä rajoita
Avisin lisenssinhaltijan vastuuta teidän suhteen (i) petoksesta, (ii) Avisin lisenssinhaltijan
tuottamuksesta aiheutuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta, (iii) tai siltä osin kuin vastuuta ei
lain perusteella voida rajoittaa tai poistaa.
(c ) Mikään näiden vuokrausehtojen määräys ei rajoita teidän oikeuttanne saada maksunpalautusta
tai korvausta Avisin lisenssinhaltijan vuokrausehtojen rikkomisen perusteella. "Trading Standards
Department or Citizens' Advice Bureau" niminen paikallinen neuvontaviranomainen antaa
pyynnöstänne lisätietoja laillisista oikeuksistanne.
Itävalta
1. Mikäli teidän itävaltaisesta Avis-vuokraamosta vuokraamallanne ajoneuvolla ei ole itävaltalaisia
rekisterikilpiä, tullimääräykset kieltävät ajoneuvon luovuttamisen millekään toiselle henkilölle
Itävallassa. Mikäli teidän Itävallassa vuokraamallanne ajoneuvolla ei ole itävaltalaisia
rekisterikilpiä, eikä teidän kotipaikkanne sijaitse Itävallassa, teidän on poistuttava ajoneuvon kanssa
Itävallasta neljän päivän kuluessa vuokrakauden alkamisesta.
2. Wienin tuomiopiirin yleisellä alioikeudella on yksinomainen tuomiovalta ratkaisemaan kaikki
Itävallassa toimivaa Avisin lisenssinhaltijaa vastaan nostetut, näistä vuokrausehdoista, taikka Avis
Preferred -vuokrasopimuksesta johtuvat riita-asiat, siltä osin kuin ne kuuluvat Itävallan
tuomioistuinten toimivallan piiriin.
3. 19 § korvataan seuraavalla määräyksellä:
19(a). Avisin lisenssinhaltija ryhtyy kaikkiin mahdollisiin varotoimenpiteisiin ja tekee kaiken
mahdollisensa vahinkotapausten välttämiseksi, eikä lisenssinhaltija ole vastuussa vahingosta, joka
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johtuu ajoneuvon tai sen varusteiden, satelliittinavigaatiojärjestelmän, taikka puhelin- tai
matkapuhelinjärjestelmän mekaanisesta viasta tai puutteesta, eikä siitä johtuvasta välillisestä
menetyksestä tai vahingosta, mukaan luettuna kolmansien osapuolten vaatimukset, liikevoitto,
liikevaihto, säästöt, liiketoiminta, asiakaskunta tai tietojen menetykset, ellei vahinko johdu
lisenssinhaltijan tahallisesta teosta, tai törkeästä tuottamuksesta.
(b) Mikään tässä pykälässä, tai muualla näissä vuokrausehdoissa oleva määräys, ei poista eikä
rajoita Avisin lisenssinhaltijan vastuuta teidän suhteenne seuraavista teoista tai tapahtumista: (i)
petos, (ii) Avisin lisenssinhaltijan tuottamuksesta johtuva kuolema tai henkilövahinko, taikka (iii)
Avisin lisenssinhaltijan tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuva muu vahinko.
Kreikka
Ilmoitatte nimenomaisesti hyväksyvänne Atenan oikeuden tuomiovallan näistä vuokrausehdoista,
tai Kreikassa tehdystä Avis Preferred -vuokrasopimuksesta johtuvissa riita-asioissa.
Kohta 19(b)(ii) muutetaan seuraavasti:
19(b)(iii). Mikä tahansa muu Avisin lisenssinhaltijan tahallisesta teosta tai törkeästä tuottamuksesta
johtuva vahinko, tai henkeen, kunniaan, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos tai rikkomus.
Luxemburg
Suostutte siihen, että näiden vuokrausehtojen hyväksyminen, kaikki Avis Preferred vuokrasopimukset, kaikki sanottuja sopimuksia koskevat sähköisesti, muun muassa puhelimitse ja
sähköpostitse, toimitetut tiedotukset ja tilausvahvistukset, täyttävät kaikki kirjallista näyttöä
koskevat vaatimukset. Avisin lisenssinhaltijalla on oikeus käyttää sähköisiä rekistereitään niiden
sopimusten sisällön todistamiseksi, jotka olette solmineet Avisin tai Avisin lisenssinhaltijan kanssa,
myös mikäli tämä menettely on ristiriidassa kirjallista näyttöä koskevien määräysten kanssa.
Portugal
19(b)(iii) §:ää muutetaan seuraavasti:
19(b)(iii) Kaikki muu Avisin lisenssinhaltijan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta aiheuttama
vahinko.
Puola
1. Teidän niin halutessa Avisin lisenssinhaltija tekee kanssanne puolenkielisen vuokrasopimuksen.
2. Kohta 19(a) korvataan seuraavalla määräyksellä:
19(a) Mikäli Avisin lisenssinhaltija ryhtyy kaikkiin mahdollisiin varotoimenpiteisiin ja tekee kaiken
mahdollisensa vahinkotapausten välttämiseksi, lisenssinhaltija ei ole vastuussa vahingosta, joka
johtuu ajoneuvon tai sen varusteiden, satelliittinavigaatiojärjestelmän, taikka puhelin- tai
matkapuhelinjärjestelmän mekaanisesta viasta tai puutteesta, eikä siitä johtuvasta välillisestä
menetyksestä tai vahingosta, ellei se johdu lisenssinhaltijan tahallisesta teosta.
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Ranska
1. Teidän on syytä ottaa huomioon, että tämän Avis Preferred -sopimuksen allekirjoittamiseen sekä
omissa nimissänne tekemään, nämä yleiset vuokrausehdot sisältävään vuokravaraukseen, vaaditaan
vain teidän sähköinen tilinumeronne ja mahdolliseen koodinumeroonne perustuva suhteellisen
pintapuolinen henkilöllisyyden todistaminen. Olette tietoinen siitä, että näin lievä henkilöllisyyden
todistamisvaatimus aiheuttaa vaaran, että joku ulkopuolien "lainaa" teidän henkilöllisyytenne,
mikäli hän pääsee käsiksi sähköiseen tilinumeroonne, koodinumeroonne tai salasanaanne. Tämä voi
johtaa luottokorttinne käyttämiseen petollisten vuokrausvarausten tekemiseen.
2. Suostutte siihen, että sopimuksenteko näiden yleisten vuokrausehtojen mukaisesti sekä kaikki
vastaisia vuokrasopimuksia koskeva tiedonvaihto, mukaan luettuna tilausvahvistukset, voidaan
suorittaa sähköisesti, myös sähköpostitse ja puhelimitse.
3. Vuokrausehtojen 8(n) kohdassa tarkoitetut kustannukset, eli ajoneuvoa tai sen varusteita
kohtaavista vahingoista johtuvat kustannukset, voidaan peritä teiltä, riippumatta siitä onko vahinko
korjattu tai ei. Kustannukset peritään Avisin lisenssinhaltijan toimistossa olevan hintaluettelon
perusteella.
4. Sekä teillä itsellänne että toisella näiden vuokrausehtojen 7 §:ssä tarkoitetulla hyväksytyllä
kuljettajalla on Ranskan lainsäädännön perusteella oikeus saada rajoittamaton vastuuvakuutus.
Ruotsi
Kohta 19(b)(iii) muutetaan seuraavasti:
19(b)(iii). Kaikki Avisin lisenssinhaltijan tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta aiheuttama
vahinko.
Saksa
19§ korvataan seuravilla määräyksillä:
19(a). Ellei 19(b) §:stä muuta johdu, Avisin lisenssinhaltijan vahingonvastuu on seuraavien
rajoitusten alainen:
(i) Avisin lisenssinhaltijalla ei ole vaarantamisvastuuta ajoneuvon ja sen varusteiden, sen
satelliittinavigointilaitteiden eikä sen puhelin- tai matkapuhelinjärjestelmän vioista tai puutteista,
mitkä ovat ajoneuvossa Avis Preferred -vuokrasopimusta tehtäessä (katso Saksan Siviilikoodeksin
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 536a osa 1 § 1 momentti), ellei
- vialla tai puutteella ole vaikutusta Avisin lisenssinhaltijan olennaisiin sopimusvelvoitteisiin ja
mikäli teillä oli perustelu syy luottaa siihen, että tällaista vikaa tai puutetta ei ollut,
- Avisin lisenssinhaltija on petollisella tavalla salannut virheen tai puutteen.
(ii) Sellaisten vahinkojen osalta, jotka johtuvat Avisin lisenssinhaltijan tuottamuksellisesta ja
olennaisesta sopimusrikkomisesta, lisenssinhaltijan vastuu rajoittuu vahingonkorvauksen
ennakoitavissa olevaan määrään sinä ajankohtana, jolloin Avis Preferred -vuokrasopimus tehtiin,
(iii) Avisin lisenssinhaltija ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu sen tuottamuksellisesta, mutta ei
kuitenkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta.
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(b) Edellä mainittua vastuun rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta lakisääteisen, erityisesti Saksan
tuotevastuulainsäädäntöön perustuvan vastuun osalta, eikä erityiseen takaukseen perustuvaan
vastuuseen, eikä vastuuseen tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista.
(c ) Teidän on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi.
Sveitsi
Nimenomaisesti hyväksytte Sveitsin Bulachissa sijaitsevan alioikeuden toimivaltaiseksi
tuomioistuimeksi käsittelemään kaikkia näistä vuokrausehdoista, tai Sveitsissä tehdystä Avis
Preferred -vuokrasopimuksesta syntyviä erimielisyyksiä.
2. 19(b)(iii) kohta muutetaan seuraavasti:
19(b)(iii) Kaikki muu Avisin lisenssinhaltijan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti aiheuttamat
vahingot.
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Vuokraaminen Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Päivitetty heinäkuussa 2006

1. Yleiset määräykset
A.

Nämä vuokrausehdot muodostavat vuokrasopimuksen ("Sopimus") osan. Sopimuksessa
on seuraavat osat: Vuokralle ottajan asiakasprofiili, jota käytetään liittämään vuokralle
ottajan Avis Preferred -palvelujärjestelmään, vuokrauksen yhteydessä laadittu
vuokrausasiakirja ("Vuokrausasiakirja"), sähköisessä tai paperimuodossa oleva
palauttamisasiakirja, johon on merkitty lopullinen maksu sekä alla mainitut
vuokrausehdot.

B,

Tämän Sopimuksen osapuolet ovat yhtäältä sen allekirjoittanut henkilö, tai henkilö, joka
muuten on ilmoittanut suostumuksensa auton vuokralle ottajana (te, teidän, teille, teiltä)
sekä toisaalta Avis Rent a Car System tai Aviscar Inc -niminen yhtiö, taikka itsenäinen
Avis Rent a Car Systemin alainen lisenssinhaltija (me, meidän, meille, meiltä). Sopimus
koskee jokaista ajoneuvoa, jonka vuokraamme teille Avis Preferred -palvelun puitteissa
("vuokraus"). Käsitätte, että näitä vuokrausehtoja sovelletaan jokaiseen meiltä
vuokraamaanne ajoneuvoon, johon sovelletaan Avis Preferred -palveluja, samoin ehdoin
kuin jos ehtoja sovellettaisiin allekirjoittamaanne erilliseen sopimukseen. Hyväksytte ja
käsitätte tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden olevan henkilökohtaiset ettekä voi
niitä siirtää toiselle henkilölle. Ellei muuta nimenomaisesti säädetä tämän Sopimuksen
yksittäisissä määräyksissä, tähän Sopimukseen sovelletaan New Jerseyn osavaltion lakia,
sen oikeuskollisiosäännösten sitä estämättä, mikäli asiakasprofiilinne mukainen osoite
on Yhdysvalloissa. Mikäli asiakasprofiilinne mukainen osoite on Kanadassa, sovelletaan
Ontarion provinssin lakia, sen oikeuskollisiosäännösten sitä estämättä. Käsitätte jokaisen
vuokrauksen muodostavan ainoastaan molemminpuolisia velvoitteita ja oikeuksia
luovan sopimuksen sekä sen, että te ette missään tapauksessa ole meidän asiamiehemme.
Mikäli joku tämän Sopimuksen ehto sillä lainkäyttöalueella, jossa vuokrasuhde alkaa on
kielletty tai rajoitusten alainen, sovelletaan tämän lainkäyttöalueen oikeutta.

C.

Suostutte niin ikään siihen, että meillä on oikeus aika ajoin muuttaa näitä
vuokrausehtoja, joko ilmoittamalla teille sähköisesti tai kirjeitse, taikka ilmoittamalla
muutoksista Avisin verkkosivulla. Muutoksia sovelletaan vuokrauksiin, jotka olette
varannut ilmoituksen jälkeen. Varusajankohta määräytyy ilmoituksen päivämäärän, tai
teille kirjallisesti ilmoitetun, taikka Avisin verkkosivulla ilmoitetun päivämäärän
mukaan. Vuokrausehtojen muutokset ilmoitetaan Avisin verkkosivulla avis.com/terms
sitä mukaa kuin muutoksia tehdään.

D.

Teidän täytyy pitää liittymisasiakirjassanne ilmoittamanne tiedot ajan tasalla
ilmoittamalla Avisille muutoksista. Tämä velvoite koskee muun muassa
postiosoitettanne, ajokorttianne sekä maksukorttianne. Kehotamme teitä ilmoittamaan
muutoksista avis.com verkkosivulle, tai soittamalla numeroon 1-866-842-5552. Mikäli
asiakasprofiilissane on ilmoitettu Yhdysvalloissa oleva osoite, Avis käyttää tehtävänne
helpottamiseksi aika ajoin Yhdysvaltain postilaitoksen ("USPD") ylläpitämää
osoiteluetteloa teidän osoitetietojenne päivittämiseen. Ainoastaan täsmälliset tiedot
päivitetään. Avis ei vastaa USPS:n tekemistä virheistä.
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2. Käsitteen "auto" merkitys
Sana "auto" tarkoittaa teille vuokrattua ajoneuvoa sekä sen renkaita, varusteita,
työvälineitä, lisälaitteita, rekisterikilpiä sekä auton asiakirjoja.

3. Auton kuljettamiseen hyväksytty henkilö
A.

Ilmoitatte olevanne auton kuljettamiseen pystyvä henkilö sekä, että teillä on voimassa
oleva ajokortti. Sallitte meidän tarkastavan, että ajokorttinne on asianmukaisesti
myönnetty sekä että se on kunnossa. Hyväksytte niin ikään, että meillä on oikeus
kieltäytyä vuokraamasta teille autoa, mikäli teillä on väliaikainen ajokielto, ajokorttinne
on muuten peruutettu tai mikäli kuljetushistorianne on meidän kannaltamme
epätyydyttävä.

B.

Pidätämme oikeuden kieltäytyä vuokraamasta autoa, mikäli teille ajokortin myöntäneen
osavaltion tai provinssin autorekisteriviranomaisen antamat tiedot ajokortistanne tai
kuljetushistoriastanne antavat kieltäytymiseen aihetta.

C.

Ellei sovellettavassa laissa ole nimenomaan muuta säädetty, ainoastaan teillä sekä aviotai avopuolisollanne on oikeus kuljettaa autoa. Mikäli vuokraatte meiltä auton
työnantajanne solmiman vuokrasopimuksen perusteella, myös työnantajallanne sekä
työtehtäviään suorittavalla työtoverillanne on oikeus kuljettaa autoa, kuitenkin vain
teidän etukäteen myöntämänne luvan perusteella. Toisen kuljettajan täytyy olla
vähintään 25 vuoden ikäinen ja hänellä täytyy olla voimassa oleva ajokortti.

KANADAN QUEBECIN SEKÄ ONTARION VUOKRAUKSIA KOSKEVA ILMOITUS
Vuokralle ottajan sekä tämän Sopimuksen allekirjoittajan ominaisuudessa vahvistatte, että teillä on
asianomaista ajoneuvoluokkaa koskeva voimassa oleva ajokortti, jonka perusteella teillä on oikeus
kuljettaa sopimuksessa tarkoitettua ajoneuvoa tai ajoneuvoja. Sitoudutte varmistamaan sen, että
myös ajoneuvoa tai ajoneuvoja kuljettavalla toisella henkilöllä on asianomaista ajoneuvoluokkaa
koskeva voimassa oleva ajokortti.

4. Auton palauttaminen
A.

Sitoudutte palauttamaan auton meille samassa kunnossa, jossa saitte sen haltuunne,
lukuun ottamatta normaalia kulumista. Auto on palautettava varauksen yhteydessä
ilmoittamanne ajankohtana ja paikassa. Teidän on vaatimuksestamme palautettava auto
sitä ennenkin. Mikäli palautatte auton ennenaikaisesti, tai myöhään, voidaan soveltaa
erilaista tai korkeampaa vuokramaksua ja mikäli palautatte auton myöhään, teiltä
voidaan niin ikään periä myöhästymissakko. Te ette saa palauttaa autoa aikana, jolloin
vuokraamomme on suljettu. Mikäli kuitenkin näin menettelette, vastuunne auton
vaurioitumisesta tai katoamisesta jatkuu. Kaikki vuokrausasiakirjassa tarkoitetut,
kausiperusteiset maksut peritään kunnes vuokraamomme taas avataan ja kunnes voimme
ottaa auton haltuumme. Mikäli emme löydä autoa vuokraamoamme avattaessa,
vastuunne vuokramaksuista sekä auton vaurioitumisesta tai katoamisesta jatkuu kunnes
auto on saatu takaisin ja se on luovutettu haltuumme.

B.

Mikäli varauksenne yhteydessä ilmoitatte palauttavanne auton toiseen paikkaan kuin
siihen, jossa saitte auton haltuunne, voitte mahdollisesti joutua maksamaan
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palautuspalvelumaksun. Mikäli ilman kirjallista suostumustamme palautatte auton
toiseen paikkaan kuin mistä on sovittu, suostutte maksamaan vahvistamamme
palautuslisämaksun, jonka vähimmäismäärä on 45 $. Mikäli palautuslisämaksu nousee
sanottua määrää korkeammaksi kuin kerrataan normaali kilometrimaksu vuokrauspaikan
ja palautusasiakirjassa määrätyn palautuspaikan välisellä matkalla, teidän on maksettava
korkeampi maksu. Käsitätte niin ikään, että voidaan soveltaa erilaista tai korkeampaa
määrää.
C.

Mikäli haluatte pidentää vuokrakautta, teidän on ennen palautuspäivää otettava meihin
yhteyttä soittamalla numeroon 1-888-897-8448 ja pyydettävä vuokrakauden
pidentämistä. Voimme oman harkintamme mukaisesti myöntää pidennyksen, tai sen
kieltää kokonaan, tai myöntää pidennyksen pyyntöänne lyhyemmäksi ajaksi.

5. Varaaminen
Hyväksytte velvollisuutenne jokaisen vuokrauksen osalta varata ajoneuvo vähintään 24 tuntia ennen
suunniteltua vuokrausaikaa. Teidän on niin ikään ilmoitettava siitä vuokrausasiamiehelle, tai jos
varaus tehdään sähköisesti, teidän on ilmoitettava, että kyseessä on Preferred Service -vuokraus.

6. Vuokramaksu
Teidän on maksettava vuokra ajamanne maili/kilometrimäärän ja vuokra-aikanne perusteella sen
tariffin mukaan, jonka varausasiamies tai varausjärjestelmä teille ilmoittaa varaushetkellä, taikka
teidän on maksettava vuokra sovellettavan yhtiökohtaisen tariffin perusteella. Minimimaksu
peritään joko yhdeltä päivältä (24 tuntia), plus maili/kilometrimaksu, tai kiinteänä maksuna.
Toteamme ajetun maili/kilometrimäärän auton valmistuksen yhteydessä asennetusta
matkamittarista. Päivämaksua sovelletaan kultakin perättäiseltä 24 tunnin kaudelta, joka alkaa
minuutin tarkkuudella sillä hetkellä, jolloin vuokrauskausi alkaa. Ellette noudata
vuokrausasiakirjassa vahvistettuja erityistariffin soveltamista edellyttäviä ehtoja, sovelletaan
muuten voimassa olevaa tariffiamme. Olette velvollinen suorittamaan kaikki erilaisista palveluista
perittävät maksut sekä kaikki myynnistä, käytöstä tai vuokraamisesta perittävät liikevaihto-,
ympäristö- ja valmisteverot, mukaan luettuna lisäverot ja maksut, esimerkiksi maksut
rekisterikilpien palauttamisesta, lentokenttämaksut, sekä toimiluvan peruuttamisesta perittävät
maksut. Mikäli käytätte autoa, joka on varustettu laitteella tietullien automaattista maksua varten,
olette velvollinen maksamaan kaikki vuokrausajalta perittävät tietullit sekä niin liittyvät
palvelumaksut. Olette niin ikään velvollinen palauttamisen yhteydessä korvaamaan auton
sisäpuolen siivoamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jotka johtuvat epätavanomaisesta
likaantumisesta auton ollessa teidän käytössänne. Te itse sekä kolmas osapuoli, jolta vuokramaksua
peritään, esimerkiksi vakuutusyhtiö tai työnantaja, olette yhteisvastuullisesti vastuussa näiden
maksujen suorittamisesta. Mikäli kehotatte meitä perimään sanotut maksut kolmannelta osapuolelta,
te myös ilmoitatte olevanne siihen oikeutettu.

7. Vuokrakauden alkaminen
Vuokrakausi alkaa kun luovutamme teille asianomaisen auton avaimet, tai kun ajatte sen
vuokraamon portista ulos ja näytätte voimassa olevan ajokorttinne portinvartijalle. Käsitätte, että
eräissä osavaltioissa meidän on vuokrauksen yhteydessä verrattava ajokortissa oleva allekirjoitus
omaanne.

Lokakuu 2007

22

8. Auton takaisin haltuun ottaminen
Voimme milloin tahansa ottaa auton takaisin haltuumme, jos sen todetaan olevan väärin pysäköity,
tai käytettävän lain tai tämän sopimuksen vastaisesti, taikka sen näyttäessä hylätyltä. Voimme niin
ikään ottaa auton takaisin haltuumme, jos havaitsemme teidän antaneen vääriä tietoja saadaksenne
vuokrata auton. Hyväksytte, että meidän ei silloin tarvitse ilmoittaa teille asiasta etukäteen. Mikäli
otamme auton takaisin haltuumme, suostutte maksamaan siitä aiheutuvat todelliset ja kohtuulliset
kustannukset sekä sen maksukortin veloittamista, jota käytitte auton vuokraamiseen.

9. Auton kielletty käyttö
Auton tietynlainen käyttö sekä tietyt muut toimenpiteet, joihin te tai toinen kuljettaja ryhtyy, tai on
ryhtymättä, tarkoittavat tämän sopimuksen rikkomista. Muiden toimenpiteiden ohella voimme
silloin myös peruuttaa teidän liittymisenne Avis Preferred -palvelujärjestelmään. TÄMÄN
KAPPALEEN MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN, MUKAAN LUETTUNA AUTON
LUOVUTTAMINEN HENKILÖLLE, JOLLA EI OLE OIKEUTTA SITÄ KULJETTTAA,
JOHTAA AUTOMAATTISESTI VUOKRAUKSENNE PERUUTTAMISEEN, OTTAMANNE
VASTUUVAKUUTUKSEN SEKÄ OTTAMIENNE MUIDEN VALINNAISTEN
PALVELUSTEN PERUUTTAMISEEN, MUKAAN LUETTUNA LISÄVASTUUVAKUUTUS,
HENKILÖKOHTAINEN TAPATURMAVAKUUTUS, MATKATAVARAVAKUUTUS SEKÄ
LUOPUMINEN AUTON MENETTÄMISEEN TAI VAURIOITUMISEEN PERUSTUVISTA
VAATIMUKSISTA. VASTAATTE NIIN IKÄÄN MEIDÄN SUHTEEN KAIKISTA
RANGAISTUSSEURAAMUKSISTA, SAKOISTA, MENETTÄMISSEURAAMUKSISTA,
AUTON HUOSTAAN OTTAMISESTA JA TAKAISINSAANTI-, PANTTI- JA
VARASTOINTIKUSTANNUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ OIKEUDENKÄYNTI- JA
VASTAAVISTA KUSTANNUKSISTA.
Seuraavat teot muodostavat rikkomuksen 9 kappaletta vastaan:
A.

Auton käyttö tai luovuttaminen seuraaviin tarkoituksiin: 1) Sen käyttäminen muun kuin
edellä 3 kappaleessa tarkoitetun kuljettajan toimesta, 2) matkustajien tai tavaroiden
kuljettaminen maksua vastaan, 3) hinaaminen tai työntäminen, 4) käyttäminen
testiajoon, kilpailuun, taikka päällystämättömällä tiellä, 5) kuljettaminen alkoholin tai
huumausaineen vaikutuksen alaisena, 6) toiminta, jonka perusteella voidaan nosta syyte
vakavasta rikoksesta taikka rikkomuksesta, mukaan luettuna huumeaineiden tai
salakuljetustavaroiden kuljettaminen, 7) auton kuljettamien holtittomasti tai
ylikuormitettuna, 8) mikäli auto on vuokrattu Yhdysvalloissa, sen kuljettaminen tämän
maan ulkopuolella, tai meidän suostumuksellamme Kanadassa. 9) Mikäli auto on
vuokrattu Kanadassa, kuljettaminen tämän maan ulkopuolella, taikka meidän
suostumuksellamme Yhdysvalloissa.

B.

Teidän tai hyväksytyn taikka hyväksymättömän kuljettajan 1) laiminlyönti ilmoittaa
auton vaurioitumisesta tai menettämisestä heti sanotun tapahtuman yhteydessä, taikka
kun saatte siitä tiedon, ellei sellainen toimenpide ole fyysisesti mahdoton. Ilmoitus
täytyy kuitenkin aina tehdä 24 tunnin kuluessa, 2) laiminlyönti meille tehdä kirjallinen
tapahtumaselostus, taikka laiminlyönti avustaa meitä asian tutkimisessa, 3) auton
haltuun saaminen petoksen tai valheellisen ilmoituksen perusteella, 4) auton jättäminen
vartioimatta sekä laiminlyönti poistaa auton avaimet sekä sulkea ja lukita kaikki ovet,
ikkunat ja tavarasäiliö, jos auto varastetaan, taikka jos sitä vandalisoidaan.
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10. Vahinkovakuutus ("LDW")
Ymmärrätte voivanne hyväksyä tämän vaihtoehdon, tai olla sitä hyväksymättä ilmoittamalla siitä
asiakasprofiilinne ilmoittamisen yhteydessä. Ymmärrätte niin ikään, että LDW ei ole mikään
vakuutus sekä että se on valinnainen. Hyväksytte sen, että valintanne koskee kaikkia
vuokrauksianne, joihin käytätte Avis Preferred -palveluja, kunnes valitsette toisen vaihtoehdon
lähettämällä meille uuden liittymisilmoituksen sekä ilmoittamalla meille kirjallisesti LDW:stä
luopumisesta. Luopuminen koskee kaikkia tulevaisuuden vuokrauksianne kunnes uudelleen
kirjallisesti ilmoitatte asiakasprofiilinne muuttamisesta. Jokaisesta LDW-vuokrauksesta olette
velvollinen suorittamaan vuokraushetkellä voimassa olevan LDW-lisämaksun jokaiselta
kokonaiselta ja osittaiselta vuorokaudelta, jolloin auto on vuokrattu teille. Hyväksytte oikeutemme
aika ajoin muuttaa LDW-maksua. Voitte saada tietoa vuokrauksenne ajankohdalla voimassa
olevasta LDW-maksusta kyselemällä varausasiamieheltä, taikka katsomalla Avisin verkkosivulta
varauksen yhteydessä.
Vaikka hyväksytte LDW:n, Kanadassa voidaan siitä huolimatta periä maksu, josta ei voida
luopua ja josta te olette vastuussa, mikäli auto vaurioituu tai menetetään. Tämä maksu
ilmoitetaan vuokrausasiakirjassa vuokrauksen yhteydessä. Tällä hetkellä maksun
enimmäismäärä on 500 CAD.
Tiedottaminen LDW:stä
Tässä kappaleessa ilmoitamme tiettyjen osavaltioiden vaatimasta tiedottamisesta.
Indiana: Päiväkohtaista maksua vastaan Avis tarjoaa mahdollisuuden eliminoida vastuunne auton
vaurioitumisesta tai menettämisestä. Mikäli luovutte valinnaisesta LDW-suojasta, olette vastuussa
auton vaurioitumisesta, mukaan luettuna sen käyttökelvottomuudesta, sekä Avisin
korjauskustannuksista, mukaan luettuna varaosien kustannukset, maalaus ja työvoimakustannukset,
kuitenkin huomioon ottaen Avisille myönnetyt alennukset. Vastuunne enimmäismäärä vastaa auton
sen hetkistä markkina-arvoa, mikäli se varastetaan, tai mikäli Avis katsoo auton olevan
korjauskelvoton. Siitä huolimatta, että valitsette LDW-suojan, saatatte joutua vastuuseen tietyistä
kielletyistä toimenpiteistä. Lukekaa huolellisesti alla oleva kappale "Auton vaurioitumien tai
menettäminen". Lukekaa niin ikään näiden vuokrausehtojen 9 kappaleessa oleva luettelo kielletyistä
toimenpiteistä, jossa myös selvitetään LDW-suojan menettämistapaukset. Selvittäkää tarjoaako oma
vakuutuksenne riittävän suojan auton vaurioitumisen tai menettämisen varalta. Selvittäkää niin
ikään oman vakuutussuojanne enimmäismäärä sekä omavastuunne. Oma vakuutuksenne saattaa
kokonaan tai osittain kattaa vastuunne kolarista johtuvasta vaurioitumisesta sekä omavastuunne.
Tarkastakaa vakuutusyhtiönne kanssa minkälainen teidän suojanne on.
Connecticut ja Texas: Vuokralle ottajan henkilökohtainen autovakuutus saattaa korvata kolareista,
vaurioitumisesta, tulipalosta ja varkaudesta johtuvan vahingon sekä vuokratun auton käytön aikana
sattuneet henkilövahingot. Vuosittainen LDW-maksu lasketaan kertomalla päivämaksu 365:llä.
Lukekaa näiden vuokrausehtojen 9 kappaleessa oleva luettelo kielletyistä toimenpiteistä, mukaan
luettuna LDW:n menetys. Texasin osavaltiossa henkilökohtainen autovakuutus saattaa kattaa, tai
saattaa olla kattamatta vakuutuksenottajan lakisääteisen vastuun, milloin vuokrattu auto menetetään
tai vaurioituu. Vakuutus voi muutenkin joko rajoittaa tai sulkea pois sanotun vakuutussuojan. LDW
ei ole mikään vakuutus. Texasin ja Connecticutin osavaltioissa LDW-suojan hankkiminen ei ole
pakollista.
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Hawaii: LDW-huomautus: Päiväkohtaista maksua vastaan (11,99 - 15,99 $) ja riippuen
Hawaista vuokratusta ajoneuvotyypistä, Avis tarjoaa mahdollisuuden poistaa vastuunne auton
vaurioitumisesta tai menettämisestä. Mikäli luovutte valinnaisesta LDW-suojasta, olette vastuussa
auton vaurioitumisesta, mukaan luettuna sen käyttökelvottomuudesta, sekä Avisin
korjauskustannuksista, mukaan luettuna varaosakustannukset, maalaus ja työvoimakustannukset.
Vastuunne enimmäismäärä vastaa auton sen hetkistä markkina-arvoa, mikäli se varastetaan, tai
mikäli Avis katsoo auton olevan korjauskelvoton. Siitä huolimatta, että valitsette LDW-suojan,
saatatte joutua vastuuseen tietyistä kielletyistä toimenpiteistä. Lukekaa huolellisesti alla oleva
kappale "Auton vaurioitumien tai menettäminen". Lukekaa niin ikään näiden vuokrausehtojen 11
kappaleessa oleva luettelo kielletyistä toimenpiteistä, jossa myös selvitetään LDW-suojan
menettämistapaukset. Selvittäkää tarjoaako oma vakuutuksenne riittävän suojan auton
vaurioitumisen tai menettämisen varalta. Selvittäkää niin ikään oman vakuutussuojanne
enimmäismäärä sekä omavastuunne. Oma vakuutuksenne saattaa kokonaan tai osittain kattaa
vastuunne kolarista johtuvasta vaurioitumisesta sekä omavastuunne. Tarkastakaa vakuutusyhtiönne
kanssa minkälainen teidän suojanne on.
Kalifornia ja Nevada: Olette vastuussa vuokratun ajoneuvon menettämisestä tai vaurioitumisesta,
myös siinä tapauksessa, että joku toinen henkilö on aiheuttanut vahingon, taikka että vahinko on
sattunut tuntemattomasta syystä. Olette vastuussa ajoneuvon korjauskustannuksista sen arvoon
saakka ja käytön menetyksestä, jos se on lain mukaan sallittua. Olette niin ikään vastuussa hinaus-,
säilytys- ja takavarikkokustannuksista. Oma vakuutuksenne saattaa kokonaan tai osittain kattaa
vastuunne vuokratusta ajoneuvosta. Tarkastakaa vakuutussuojanne vakuutusyhtiönne kanssa.
Mikäli hankitte LDW-suojan, Avis ei saata teitä vastuuseen, mutta siitä huolimatta LDW ei poista
vastuutanne tietyistä kielletyistä toimenpiteistä. Lukekaa kiellettyjen toimenpiteiden luettelo näiden
vuokrausehtojen 9 kappaleessa, mukaan luettuna tapaukset, joissa LDW-suoja evätään.
Kaliforniassa valinnaisen LDW-suojan päiväkohtainen hinta on joko 9 tai 15 $, taikka ajoneuvon
kohtuulliseen markkinahintaan perustuva maksu, joka nimenomaisesti perustuu ajoneuvon
Kalifornian lain mukaiseen alhaisimpaan suositeltuun myyntihintaan. Nevadassa päiväkohtainen
maksu on 15 $. LDW-suojan ostaminen ei ole pakollista Kalifornian ja Nevadan osavaltioissa.
Virginia, Maryland ja Kansas: Lisämaksua vastaan tämä sopimus antaa teille LDW-suojan, joka
kattaa vastuunne ajoneuvon menettämisestä tai vaurioitumisesta. Ennen kuin päätätte LDW-suojan
ostamisesta, kehotamme teitä selvittämään kattaako oma autovakuutuksenne vuokratun ajoneuvon
menetyksen tai vaurioitumisen. Selvittäkää niin ikään oman vakuutuksenne mukainen omavastuu.
LDW-suojan hankkiminen ei ole pakollista ja siitä voidaan kieltäytyä. Marylandin osavaltion
asukkaat, joilla on kolarivaurioita kattava autovakuutus, saavat automaattisesti vakuutussuojaa
myös vuokratun ajoneuvon kolarin varalta, mikäli ajoneuvo on vuokrattu korkeintaan 30 päivän
ajaksi.
Missouri ja Iowa: Tiedotus luopumisesta vahingonkorvausvaatimuksista kolarivaurioiden
osalta sekä autovuokrausvakuutuksesta: Lisämaksua vastaan voitte tämän sopimuksen
perusteella saada kolari- ja autovuokrausvakuutuksen. Ennekuin päätätte näiden valinnaisten
palvelusten hankkimisesta, kehotamme teitä selvittämään antaako oma henkilökohtainen
vakuutuksenne tai luottokorttinne vakuutussuojaa vuokrakauden ajaksi. Näiden valinnaisten
palvelusten hankkiminen ei ole pakollista ajoneuvon vuokraamiseksi.
Colorado: Lisämaksua vastaan voitte tämän sopimuksen perusteella saada LDW-suojaa ajoneuvon
menettämisen tai vaurioitumisen varalta. Kehotamme teitä luopumaan tästä suojasta, mikäli teillä
on oma ajoneuvovakuutus tiettyjen kulta- tai platinaluottokorttien taikka oman vakuutuksenne
perusteella. Kehotamme teitä niin ikään ennen LDW-suojan hankkimista selvittämään antaako oma
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henkilökohtainen vakuutuksenne suojaa vuokrattua ajoneuvoa kohtaavan menetyksen tai
vaurioitumisen varalta sekä tarkastamaan oman vakuutuksenne omavastuu. Tämän LDW-suojan
hankkiminen ei ole pakollista ja ne voidaan evätä.
Louisiana: Mikäli teillä Louisianan osavaltiossa ottamanne oman autovakuutuksenne perusteella
on kolarisuoja, sanottu vakuutus automaattisesti koskee myös vuokrattua ajoneuvoa osavaltion
R.S.22:1406(F)-säännösten perusteella. Vaikka ette ole Louisianan osavaltiossa vakuutettu
vuokralle ottaja, LDW-suojan hankkiminen ei ole pakollista ja se voidaan evätä. Lisämaksua
vastaan voitte tämän sopimuksen perusteella saada LDW-suojan, joka kattaa vastuunne ajoneuvon
vaurioitumisesta. Kehotamme teitä niin ikään ennen LDW-suojan hankkimista selvittämään antaako
oma henkilökohtainen vakuutuksenne suojaa vuokrattua ajoneuvoa kohtaavan menetyksen tai
vaurioitumisen varalta sekä tarkastamaan oman vakuutuksenne omavastuun.
Minnesotan osavaltion kuluttajasuoja: Minnesotan lain mukaan tässä osavaltiossa myönnetyn
henkilökohtaisen autonvakuutuksen täytyy korvata myös vuokratun auton vaurioituminen sekä sen
käytön menettäminen. Sen vuoksi tätä vuokraussopimusta koskevan LDW tai muun vakuutuksen
ottaminen ei ole välttämätöntä, mikäli vakuutus on myönnetty Minnesotan osavaltiossa.
Massachusetts: Lisämaksua vastaan tämä sopimus antaa kolarivahinkosuojan, jonka perusteella
vapaudutte vastuusta vuokrattua ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta. Henkilökohtainen
vakuutuksennekin saattaa korvata vuokrattua autoa kohtaavan vahingon. Kolarivahinkosuojan
ostaminen on valinnainen ja se voidaan evätä. Massachusettsin asukkaiden osalta on otettava
huomioon, että mikäli osavaltiossa säädetään laki, asetus tai muu oikeudellisesti sitova säädös,
jonka perusteella osavaltiossa laillisesti myydyt yksityishenkilöiden ajoneuvovakuutukset myös
antavat kokonaissuojaa vuokra-ajoneuvojen osalta, on sovellettava sanottua säädöstä koskevaa
tiedonantoa. Mikäli teillä on omaa henkilökohtaista ajoneuvoanne koskeva vakuutus, joka myös
antaa kolarivahinkosuojan, tämä vakuutus korvaa niin ikään vuokra-autoa kohtaavat kolarivauriot,
kuitenkin lukuun ottamatta oman ajoneuvoannevakuutuksenne mukaista omavastuuta. Kuljettajien,
joilla on vakuutus jossakin toisessa osavaltiossa, on kuitenkin oman vakuutusyhtiönsä kanssa
selvitettävä koskeeko heidän vakuutuksensa myös vuokra-ajoneuvoja.
Illinois: Lisämaksua vastaan tämä sopimus antaa LDW-suojan, jonka perusteella vapaudutte
vastuusta vuokrattua ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta. LDW-suojan ostaminen on valinnainen ja
se voidaan evätä. Kehotamme teitä huolellisesti harkitsemaan onko aihetta ostaa LDW-suoja, mikäli
oman ajoneuvonne autovakuutus, taikka luottokorttinne perusteella hankittu suoja koskee myös
vuokra-ajoneuvoja. LDW-suojan päiväkohtainen lisämaksu on 10,50 $ jokaista kokonaista tai
osittaista vuorokautta kohti sellaisten ajoneuvojen osalta, joiden alhaisin suositeltu myyntihinta on
korkeintaan 30 000 $ ja 13,50 $ sellaisten ajoneuvon osalta, joiden alhaisin suositeltu myyntihinta
ylittää 30 000 $. Ennen kuin päätätte hankkia LDW-suojan, kehotamme teitä selvittämään antaako
oma vakuutuksenne suojaa myös vuokra-ajoneuvon osalta sekä niin ikään selvittämään oman
vakuutuksenne omavastuun. Mikäli päätätte olla hankkimatta LDW-suojaa, saatatte joutua
vastuuseen vuokra-ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta. Korkein korvattava vahinkomäärä on 12 500
$ kesäkuun 1 päivästä 2006 toukokuun 31 päivään 2007. Sen jälkeen määrä nousee 500 $ vuodessa
alkaen 1 päivänä kesäkuuta ja päättyen 31 päivänä toukokuuta kunakin vuonna. Mikäli ajoneuvo
varastetaan sen ollessa teidän hallussanne, vastuumääränne saattaa nousta 2 000 $:iin, ellette
noudata tavanomaista huolellisuutta ajoneuvon ollessa teidän hallussanne, taikka jos
myötävaikutitte auton varastamiseen. Viime mainitussa tapauksessa olette vastuussa vahingosta
auton markkina-arvoon saakka.
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New York: Valinnaista lisämaksua vastaan tämä sopimus antaa LDW-suojaa, jonka perusteella
vapaudutte vastuusta vuokrattua ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta. Ostaminen on valinnainen ja se
voidaan evätä. Kehotamme teitä huolellisesti harkitsemaan onko aihetta ostaa tämän suojan, mikäli
oman ajoneuvonne kolarivakuutus, taikka luottokorttinne perusteella hankittu suoja koskee myös
vuokra-ajoneuvoja. Kehotamme niin ikään selvittämään oman vakuutuksenne omavastuun.
Vuorokausimaksu
Valinnaisen LDW-suojan vuorokausikohtainen lisämaksu on joko 9 $ tai 12 $, riippuen ajoneuvon
valmistajan suosittelemasta vähittäismyyntihinnasta. Mikäli vuokraatte ajoneuvon vähintään
kahdeksi vuorokaudeksi, voitte peruuttaa valinnaisen LDW-suojan ensimmäisen vuorokauden
aikana palauttamalla ajoneuvo henkilökohtaisesti Avisin vuokraamoon tarkastettavaksi sekä
allekirjoittamalla peruutusilmoitus.
Tarkastusoikeus
Laiminlyönti kokonaan ja täsmällisesti täyttää ja palauttaa vahinkoilmoitus 10 päivän kuluessa
kehotuksen saamisen jälkeen voi saattaa hyväksytyn kuljettajan vastuuseen vuokra-ajoneuvoa
kohtaavasta vahingosta. ELLEI vaurioituneen ajoneuvon katsota olevan korjauskelvoton ja
poiskorjattava, hyväksytyllä kuljettajalle tai hänen vakuutusyhtiöllään on oikeus 72 tunnin kuluessa
ajoneuvon palauttamisesta ilmoittaa ajoneuvon vuokranneelle yhtiölle haluavansa tarkastaa
vaurioituneen ajoneuvon. Tarkastus on saatettava loppuun 7 työpäivän kuluessa ajoneuvon
palauttamispäivästä. Ellei hyväksytty kuljettaja, tai hänen vakuutusyhtiönsä vaadi tarkastusta 72
tunnun määräajassa, kuljettajan ja vakuutusyhtiön katsotaan luopuneen oikeudestaan. Mikäli
ajoneuvon vuokrannut yhtiö katsoo vaurioituneen ajoneuvon olevan korjauskelvoton ja pois
korjattava, 72 tunnin määräaikaa tarkastusvaatimuksesta luopumiseksi ei sovelleta. Oikeus tarkastaa
vaurioitunut ajoneuvo päättyy silloin 10 työpäivän kuluessa siitä kun hyväksytty kuljettaja sai
ajoneuvon vuokranneen yhtiön ilmoituksen joko ajoneuvon palauttamisen yhteydessä, tai mikäli
ajoneuvo palautetaan automatisoinnin keinoin tai työajan jälkeen, saman ajan kuluessa siitä kun
hyväksytty kuljettaja sai tiedon ajoneuvon vuokranneen yhtiön lähettämästä ilmoituksesta.
Hyväksytyn kuljettajan, tai hänen vakuutusyhtiönsä pyynnöstä toimitamme arviomme
vaurioituneen ajoneuvon korjauskustannuksista.
Kielletyt toimenpiteet
New Yorkin osavaltion laissa kielletään seuraavat autonvuokrausyhtiöiden rotuun, ihonväriin,
etnisen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, sukupolveen, aviosäätyyn tai ikään perustuvat
toimenpiteet:
1. Vuokraamisesta kieltäytyminen.
2. Lisämaksun periminen, paitsi milloin vuokralle ottaja on alle 25 vuoden ikäinen.
Autonvuokrausyhtiö ei myöskään saa kieltäytyä vuokraamisesta ainoastaan sillä perusteella, että
vuokralle ottajalla ei ole luottokorttia.
Rhode Island: Lisämaksua vastaan tämä sopimus antaa LDW-suojan, jonka perusteella vapaudutte
vastuusta vuokrattua ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta. Ennekuin päätätte hankkia LDW-suojan,
kehotamme teitä selvittämään koskeeko oman ajoneuvonne kolarivakuutus myös vuokra-ajoneuvoja
sekä tarkastamaan oman vakuutuksenne omavastuun. Kohtamme teitä ennen vuokrasopimuksen
allekirjoittamista lukemaan LDW-suojaa koskevat vuokrasopimuksen ehdot. LDW-suojan
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hankkiminen ei ole pakollista. Vastuuta vuokra-ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta koskeva
ilmoitus: Rhode Islanin osavaltion laki vaatii meitä antamaan seuraavat tiedot vuokra-ajoneuvoa
koskevasta vastuustanne sekä LDW-suojan hankkimisesta. Vakuutukseen tai luottokorttiin
perustuva suoja: Henkilökohtainen vakuutuksenne tai luottokorttisopimuksenne voi kattaa
vastuunne. Tarkastakaa sisältääkö vakuutuksenne tai luottokorttisopimuksenne vastuutanne
koskevia suojaehtoja. LDW-suorjan laajuus: LDW-suoja ei kuitenkaan ole mikään vakuutus eikä
se ole pakollinen ja te voitte kieltäytyä siitä. Mikäli kuitenkin hankitte LDW-suojan, luovumme
oikeudestamme saattaa teidät tai hyväksytyn kuljettajan vastuuseen ajoneuvon vaurioitumisesta.
LDW-suojan hankkimisesta huolimatta te itse ja hyväksytty kuljettaja olette kuitenkin vastuussa
seuraavissa tapauksissa: (1) Hyväksytyn kuljettajan tahallisesti tai ilkivallalla aiheuttamista
vahingoista, (2) Vahingosta, joka sattuu hyväksytyn kuljettajan ollessa kielletyn huumeaineen tai
kemiallisen aineen vaikutuksen alaisena käyttäessään vuokra-ajoneuvoa, sellaisena kuin nämä
aineet määritellään sen osavaltion laissa, jossa vahinko sattui, (3) vahingosta, joka sattuu
hyväksytyn kuljettajan käyttäessä ajoneuvoa nopeustestiin, (4) vahingosta, joka sattuu hyväksytyn
kuljettajan käyttäessä ajoneuvoa hinaamiseen tai työntämiseen, taikka hänen käyttäessään sitä
henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen maksusta, ellei sanottu käyttö on nimenomaisesti
hyväksytty vuokrasopimuksessa, (5) vahingosta, joka sattuu hyväksytyn kuljettajan käyttäessä
ajoneuvoa Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, ellei sanottu käyttö on nimenomaisesti
hyväksytty vuokrasopimuksessa, (6) vahingosta, joka sattuu muun henkilön kuin hyväksytyn
kuljettajan käyttäessä ajoneuvoa, hyväksytyn kuljettajan suostumuksella, taikka hänen
osallistuessaan kuljettamisen, (7) henkilöautoa kohtaavasta vahingosta, joka sattuu sen jälkeen kun
auto vuokrattiin, tai kuljettaja hyväksyttiin vuokrausyhtiölle petollisesti annettujen tietojen
perusteella, sekä (8) ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta, joka johtuu hyväksytyn kuljettajan tekemän
vakavan rikoksen johdosta.

11. Auton vaurioitumien tai menettäminen
Mikäli ette hanki LDW-suojaa, tai mikäli auto menetetään tai se vaurioituu välittömästi tai
välillisesti 9 kappaleen määräysten rikkomisen johdosta, olette vastuussa ja velvollinen meille
korvaamaan auton menettämisen tai kaikki korjauskustannukset, riippumatta menettämisen tai
vaurioitumisen syystä, taikka siitä kuka aiheutti vahingon. Mikäli auto vaurioituu, olette velvollinen
maksamaan arvioidut korjauskustannukset. Mikäli oman harkintamme mukaisesti päätämme myydä
auton vaurioituneena, olette velvollinen korvaamaan auton markkinahinnan ennen sen
vaurioitumista sekä vaurioituneesta autosta saamamme hinnan erotuksen, lukuun ottamatta New
Yorkin ja Illisoisin osavaltioita sekä Kanadaa. New Yorkissa ja Illinoisissa olette velvollinen
korvaamaan joko auton markkinahinnan ennen vaurioitumista sekä vaurioituneen auton
myyntihinnan välisen erotuksen, tai arvioidut korjauskustannukset, riippuen siitä kumpi summa on
alhaisempi. Mikäli auto varastetaan eikä sitä saada takaisin, olette velvollinen korvaamaan auton
markkinahinnan ennen sen varastamista. Kanadassa olette varkauden sattuessa velvollinen meille
korvaamaan joko auton markkinahinnan, tai sen kirjanpitoarvon, ottaen huomioon mahdolliset
poistot, riippuen siitä kumpi summa on korkeampi. Kirjanpitoarvo poistojen jälkeen saattaa olla
auton markkinahintaa korkeampi. Auton vaurioituessa olette velvollinen meille korvaamaan
erotuksen yhtäältä auton markkina- tai kirjanpitoarvon sekä toisaalta vaurioituneen auton
myyntihinnan välillä.
Menetyksemme osana olette niin ikään velvollinen korvaamaan auton käytön menettämisen,
riippumatta meidän muun autokantamme käytöstä, hallintomaksun sekä mahdolliset
hinauskustannukset (liitännäisvahinko). Pyynnöstämme olette velvollinen meille ilmoittamaan
vakuutusyhtiönne nimen sekä vakuutuksenne numeron. Mikäli maksukorttinne antaja on myöntänyt
vakuutuksen, olette velvollinen meille ilmoittamaan tämän vakuutusantajan. Valtuutatte meidät
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kaikista kärsimistämme liitännäisvahingoista veloittamaan auton vuokranmaksuun käyttämäänne
maksukorttia. Valtuutatte meidät niin ikään perimään kaiken kärsimämme vahingon siitä vastuussa
olevalta kolmannelta osapuolelta. Mikäli saamme korvauksen perittyä sanotulta kolmannelta
osapuolelta sen jälkeen kun olemme perineet tämän korvauksen teiltä, palautamme teille
kolmannelta osapuolelta perimämme ja teidän maksaman määrän mahdollisen erotuksen. Mikäli
tähän vuokraukseen sovellettavan lainkäyttöalueen oikeus vaati tämän sopimuksen LDW-suojasta
poikkeavia sopimusehtoja, esimerkiksi että vastuunne tavallisesta huolimattomuudesta on
sopimusehtoja lievempi, sovelletaan sanottua oikeutta. Ymmärrätte, että teillä ei ole oikeutta korjata
tai korjauttaa autoa ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Mikäli kuitenkin
näin menettelette, olette velvollinen korvaamaan kustannukset auton palauttamiseksi siihen
kuntoon, jossa se oli ennen vuokraustanne. Mikäli suostumme auton korjauttamiseen teidän
toimestanne, korvaamme korjauskustannukset ainoastaan kuittia vastaan.

12. Henkilökohtainen tapaturmavakuutus (PAI)
Vahvistatte lukeneenne ja ymmärtäneenne tämän Sopimuksen yhteenvedon, jossa selostetaan
oikeuttanne hankkia valinnainen henkilökohtainen tapaturmavakuutus (PAI) jokaisen
vuokrauksenne yhteydessä, mikäli sellainen vakuutus on saatavilla. Vahvistatte niin ikään
lukeneenne ja ymmärtäneenne tämän vakuutuksen ehdot. Ymmärrätte vakuutuskirjan olevan
tarkastettavissanne vuokraamossa sekä voivanne ottaa valinnaisen PAI-vakuutuksen ilmoittamalla
siitä asiakasprofiilissanne. Hyväksytte tekemänne valinnan soveltamisen kaikkiin Avis Preferred vuokrauksiinne kunnes ilmoitatte valintaanne muuttamisesta kaikkien vastaisten vuokraustenne
osalta toimittamalla meille uuden asiakasprofiilin, jossa muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti.
Kaikista niistä vuokrauksista, joiden osalta olette valinnut PAI-vakuutuksen, sitoudutte maksamaan
vuokraushetkellä voimassa olevan PAI-vakuutusmaksun jokaiselta kokonaiselta tai osittaiselta
vuokrausvuorokaudelta. Käsitätte meillä olevan oikeus aika ajoin muuttaa PAI-vakuutusmaksua
sekä voivanne saada tietoa vuokrausajankohtana voimassa olevasta PAI-vakuutusmaksusta, joko
kysymällä varausasiamieheltä, tai katsomalla Avisin verkkosivua varatessanne auton. Käsitätte niin
ikään meidän varaavan itsellemme oikeuden myöntää PAI- ja alla mainitun PEP-vakuutuksen
ainoastaan yhdessä (katso alla). Vahvistatte, että mikäli tällaisessa tapauksessa olette
asiakasprofiilinne ilmoittamisen yhteydessä valinnut jommankumman vaihtoehdon, teille
myönnetään jokaisen Avis Preferred -vuokrauksen yhteydessä molemmat vakuutukset yhdessä,
yhteisvakuutuksesta vuokraushetkellä voimassa olevan vakuutusmaksun mukaisesti, kunnes edellä
sanotuin tavoin ilmoitatte peruuttavanne molemmat valinnaiset vakuutukset.

13. Henkilökohtainen matkatavaravakuutus (PEP)
Vahvistatte lukeneenne ja ymmärtäneenne tämän Sopimuksen yhteenvedon, jossa selostetaan
oikeuttanne hankkia valinnainen henkilökohtainen matkatavaravakuutus (PEP) jokaisen
vuokrauksenne yhteydessä, mikäli sellainen vakuutus on saatavilla. Vahvistatte niin ikään
lukeneenne ja ymmärtäneenne tämän vakuutuksen ehdot. Ymmärrätte vakuutuskirjan olevan
tarkastettavissanne vuokraamossa sekä voivanne ottaa valinnaisen PEP-vakuutuksen ilmoittamalla
siitä asiakasprofiilissanne. Hyväksytte tekemänne valinnan soveltamisen kaikkiin Avis Preferred vuokrauksiinne kunnes ilmoitatte valintaanne muuttamisesta kaikkien vastaisten vuokraustenne
osalta toimittamalla meille uuden asiakasprofiilin, jossa muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti.
Kaikista niistä vuokrauksista, joiden osalta olette valinnut PEP-vakuutuksen, sitoudutte maksamaan
vuokraushetkellä voimassa olevan PEP-vakuutusmaksun jokaiselta kokonaiselta tai osittaiselta
vuokrausvuorokaudelta. Käsitätte meillä olevan oikeus aika ajoin muuttaa PEP-vakuutusmaksun
sekä voivanne saada tietoa vuokrausajankohtana voimassa olevasta PEP-vakuutusmaksusta, joko
kysymällä varausasiamieheltä, tai katsomalla Avisin verkkosivua varatessanne auton. Käsitätte niin
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ikään meidän varaavan itsellemme oikeuden myöntää PEP- ja edellä mainitun PAI-vakuutuksen
ainoastaan yhdessä. Vahvistatte, että mikäli tällaisessa tapauksessa olette asiakasprofiilinne
ilmoittamisen yhteydessä valinnut jommankumman vaihtoehdon, teille myönnetään jokaisen Avis
Preferred -vuokrauksen yhteydessä molemmat vakuutukset yhdessä, yhteisvakuutuksesta
vuokraushetkellä voimassa olevan vakuutusmaksun mukaisesti, kunnes edellä sanotuin tavoin
ilmoitatte peruuttavanne molemmat valinnaiset vakuutukset.

14. Vastuuvakuutus ja vakuutuskorvauksenne
Yhdysvallat
A.

Lukuun ottamatta Kalifornian ja Texasin osavaltioita, jokaisella tämän Sopimuksen
perusteella hyväksytyllä kuljettajalla on vastuuvakuutus, joka korvaa kuljettajan aiheuttamat
henkilövahingot tai toisen kuoleman, tai jonkun muun henkilön kuin kuljettajan taikka
teidän itsenne kärsimät omaisuusvahingot. Korvauksen enimmäismäärä vastaa sillä
lainkäyttöalueella, jossa onnettomuus tapahtuu, sovellettavaa korvauksen minimimäärää.
Vaikka noudatamme ajoneuvojen omistajiin sovellettavia lakisääteisiä vastuumääräyksiä,
Kalifornian ja Texasin osavaltioissa tämä Sopimus ei kuitenkaan anna teille eikä millekään
muulle kuljettajalle vastuuvakuutusta eikä suojaa sanotuissa osavaltioissa. Minkä tahansa
henkilön kärsimien henkilövahinkojen korvaus käsittää myös korvauksen aviollisen
yhteiselämän päättymisen aiheuttamista henkisistä ja aineellisista vahingoista ja
kärsimyksistä. Milloin lain perusteella hyväksymättömällä kuljettajalla on sama
vakuutussuoja, sovelletaan edellä mainittuja rajoituksia. Ellei antamamme vakuutussuoja
lain perusteella ole ensisijainen, vakuutuksemme on toissijainen eikä se ole korkeampi kuin
mikään teitä tai muuta kuljettajaa koskeva muu vakuutus, riippumatta siitä onko sanottu
vakuutus ensi- tai toissijainen, onko siinä omavastuu sekä sovelletaanko sanottuun
vakuutukseen mitään muita ehtoja ja rajoituksia. Muussa tapauksessa antamaamme
vakuutussuojaan sovelletaan kaikkia vakuutusehtoja, joita sovelletaan ajoneuvon vakituiseen
vastuuvakuutukseen sillä lainkäyttöalueella, jossa onnettomuus tapahtuu, mukaan luettuna
kaikki teidän ilmoitus- ja yhteistyövelvoitteenne. Ne muodostavat tämän Sopimuksen
erottamattoman osan. Mikäli antamamme vakuutussuoja lain perusteella koskee myös
henkilöä, jolla tämän Sopimuksen perusteella ei ole oikeutta kuljettaa ajoneuvoa, tai
henkilöä taikka instanssia, johon tämän Sopimuksen perusteella ei ole tarkoitusta antaa
vakuutussuojaa, sovelletaan sen lainkäyttöalueen vastuunrajoituksia, jossa onnettomuus
sattui. Hyväksytte meidän oikeuden oman valintamme mukaisesti antaa vakuutussuojaa joko
itsevakuutuksen muodossa, taikka jonkun muun antaman vakuutuksen, taikka molempien
vakuutusmuotojen perusteella. Kummassakin tapauksessa vakuutuskirja- tai todistus on
tarkastettavissanne meidän pääkonttorissamme. Käsitätte, että ellei meillä ole siihen laillista
velvollisuutta, emme korvaa (a) sakkoja, muita rangaistusseuraamuksia, eikä rangaistuksen
luonteisia vahingonkorvauksia, (b) teidän itsenne kärsimiä henkilövahinkoja eikä
kuolemaanne kun ette itse ole kuljettaja, eikä muunkaan joko teidän tai kuljettajan
perheenjäseniä kohtaava vahinkoa, (c) puolustusta mitä tahansa kannetta vastaan, ellemme
ole velvollisia antamaan ensisijaista vakuutusta. Siinäkin tapauksessa emme maksa
korvausta ennen kuin korvausvastuumme yläraja on selvitetty, (d) ylimääräistä korvausta
vaarantamisvastuun osalta, vakuuttamatonta tai alivakuutettua kuljettajan vastuuta, eikä
mitään valinnaista eikä hylättävää korvausta. Millin sellainen korvaus kuitenkin on lain
mukaan pakollinen, korvauksemme yläraja on lain vaatima minimimäärä. Meksikossa ei ole
ajoneuvovakuutusta eikä vuokraamaanne ajoneuvoa missään tapauksessa saa viedä
Meksikoon, ellei vuokraamossa ole otettu erillistä vakuutusta Meksikoa varten, mikäli
sellainen vakuutus on ylipäätänsä saatavilla.
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B.

Suostutte meille sekä, meidän emo- ja tytäryhtiöillemme korvaamaan tappiot, kustannukset
ja vahingot, jotka johtuvat ajoneuvon sellaisesta käyttämisestä, että edellä mainitun
vastuuvakuutuksen yläraja ylittyy, taikka jotka johtuvat ajoneuvon luvattomasta tai
kielletystä käyttämisestä. Luovutte kaikista vaatimuksistanne meitä kohtaan, jotka
perustuvat vuokrauksen yhteydessä sattuneisiin satunnaisiin, erityisiin taikka välillisiin
vahinkoihin. Milloin henkilö tai instanssi, jolle ei tämän Sopimuksen perusteella
vakuutusturvaa ole tarkoitus myöntää, lain perusteella kuitenkin saa korvauksen,
vakuutusturvan saaja on velvollinen meille korvaamaan kaikki meidän tästä syystä
maksettavamme summat.

C.

Siinä määrin kuin laissa sallitaan, te ja me itse kieltäydymme hyväksymästä vuokrauksia
koskevaa vakuuttamatonta, alivakuutettua tai hylättävää vapaaehtoiseen vakuutukseen
perustuvaa vakuutusturvaa. Niin ikään kieltäydymme hyväksymästä tähän sopimukseen
liitetyt, teitä ja auton muita matkustajia koskevat vakuutuskirjat ja itsevakuutustodistukset.
Käsitätte, että olematon tai riittämätön ajoneuvovakuutus kuitenkin turvaa teidät ja muut
matkustajat sellaisen huolimattoman kuljettajan aiheuttamilta vahingoilta, jolla ei ole mitään
vakuutusta, tai jonka vakuutus on riittämätön korvaamaan vahingot.

D.

Florida. Floridassa vuokralle ottajan/hyväksytyn kuljettajan vakuutus on ensisijainen.
Floridan lain 627.7263 (2) mukaisesti vuokraus- tai leasingkuljettajan voimassa oleva ja
perintäkelpoinen vastuuvakuutus ja henkilökohtainen tapaturmavakuutus muodostavat
ensisijaisen vakuutusmuodon Floridan osavaltion lain 324.021 (7) ja 6327.736 luvussa
säädettyyn vastuuvakuutuksen ja henkilökohtaisen tapaturmavakuutusten ylärajaan saakka.

E.

Pennsylvania: KIELTÄYTYMINEN VAKUUTTAMATTOMASTA
KULJETTAJASUOJASTA: Kieltäydytte omasta ja kaikkien matkustajien puolesta
hyväksymästä vakuuttamatonta kuljettajasuojaa tämän vuokrasopimuksen perusteella sekä
tämän sopimuksen perusteella myönnetyn vakuutuksen tai itsevakuutuksen perusteella.
Vakuuttamaton suoja turvaa teidät ja ajoneuvot muut matkustajat, mikäli vahingon aiheuttaa
sellaisen kuljettajan tuottamus, jolla ei ole vakuutusta, jonka perusteella vahingot korvataan.

F.

Michigan. Michiganin lain mukaan Avis on vastuussa vuokratun ajoneuvon
huolimattomasta käytöstä johtuvasta vahingosta. Vastuun yläraja on 20 000 $, milloin yksi
henkilö yhdessä onnettomuudessa kuolee tai saa ruumiinvamman. Avisin vastuu on 40 000
$, milloin yhdessä onnettomuudessa kaksi tai useampi henkilö kuolee, tai saa
ruumiinvamman. Avis on kuitenkin vastuussa ainoastaan siinä tapauksessa, että ajoneuvon
kuljettajana toimii vuokralle ottaja, muu hyväksytty kuljettaja, vuokralle ottajan avio- tai
avopuoliso, isä, äiti, veli, sisar, poika, tytär taikka muu läheinen perheenjäsen. Vuokralle
ottaja voi joutua velvolliseksi Avisille korvaamaan edellä mainitut summat, tai voi joutua
vastuuseen ruumiinvamman kärsineille henkilöille myönnetyistä, edellä mainittuja summia
ylittävistä korvausmääristä.

G.

Texas: Texasin lain mukaan Avis on velvollinen ilmoittamaan vuokralle ottajille, että he
voivat mahdollisesti saada korvausta oman henkilökohtaisen autovastuuvakuutuksensa
perusteella.
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Kanada
Jokaisella kuljettajalla, jolla on oikeus kuljettaa ajoneuvoa tämän Sopimuksen perusteella, on
vastuuvakuutus, joka korvaa kuljettajan aiheuttamat henkilövahingot tai kuolemantapaukset, taikka
muun henkilön kuin kuljettajan ja/tai vuokralle ottajan kärsimät omaisuusvahingot. Korvauksemme
enimmäismäärä vastaa sen lainkäyttöalueen lain, jossa onnettomuus tapahtui, vaatimaa
vähimmäismäärää. Yhden henkilön kärsimän henkilövamman puitteissa korvataan myös tämän
henkilön yhteiselämän menettäminen hänen aviopuolisonsa kanssa. Mikäli vastuuvakuutus lain
mukaan koskee myös muuta kuin hyväksyttyä kuljettajaa, noudatetaan samoja enimmäisrajoja. Ellei
lain mukaan vaadita, että myöntämämme vakuutus on ensisijainen, jokainen myöntämämme
vakuutus on toissijainen suhteessa kaikkiin muihin teidän tai muun kuljettajan voimassa oleviin tai
saatavilla oleviin vakuutuksiin, riippumatta siitä ovatko kyseiset vakuutukset ensisijaisia, onko
niissä omavastuuta, vai ovatko ne missään suhteessa ehdollisia. Myöntämäämme vakuutukseen
sovelletaan kaikkia sillä lainkäyttöalueella, jolla onnettomuus sattui sovellettavia
ajoneuvovakuutuksen vakioehtoja, mukaan luettuna teidän velvollisuutenne tehdä ilmoitus ja toimia
yhteistyössä kanssamme. Edellä mainitut ehdot muodostavat tämän Sopimuksen osan. Suostutte
siihen, että voimme oman harkintamme mukaan antaa vakuutussuojaa joko itsevakuutuksen tai
tavanomaisen vakuutuksen, taikka molempien vakuutusmuotojen perusteella. Vakuutuskirja tai todistus on nähtävissänne pääkonttorissamme. Ellei sovellettavassa laissa muuta vaadita, hyväksytte
sen, että emme anna suojaa seuraavissa tapauksissa:
a. korvaus sakoista, muista rangaistuksista sekä rangaistuksen luonteisista vahingonkorvauksista,
b. korvaus teille sattuneesta ruumiinvammasta tai kuolemastanne kun ette itse ole kuljettaja, sekä
teidän tai kuljettajan perheenjäsenen kärsimästä ruumiinvammasta taikka kuolemasta,
c. puolustus maksamaanne korvausta ylittäviä vaatimuksia vastaan,
d. ylimääräistä vapaehtoista vaarantamisvastuuta koskeva, vakuuttamattomaan ajoneuvoon liittyvä
korvausvelvollisuus, sekä kaikki muu valinnaista sekä kiistettävissä oleva korvausvastuu. Te ja me
kiistämme kaikki vaatimukset siinä määrin kuin se on laissa sallittua. Milloin korvausvelvollisuus
perustuu lakiin, vastuuraja on sovellettavan lain mukainen vähimmäisraja.
Meksikossa ei vakuutusturvaa anneta eikä autoa missään tapauksessa saa viedä Meksikoon.

15. Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus (ALI) - YHDYSVALLAT
Vahvistatte lukeneenne ja ymmärtäneenne tämän sopimuksen yhteenvedon, jossa selvitetään
oikeuttanne jokaisen auton vuokrauksen yhteydessä ostaa kolmannen osapuolen vastuuvakuutus
(ALI), milloin sellainen vakuutus on saatavilla. Vahvistatte niin ikään lukeneenne ja
ymmärtäneenne vakuutusehdot. Ymmärrätte vakuutuskirjan olevan nähtävissä vuokraamossa sekä
voivanne ottaa ALI-vakuutuksen ilmoittamalla siitä asiakasprofiilissanne. Hyväksytte ottamanne
ALI-vakuutuksen soveltamisen kaikkiin Avis Preferred -vuokrauksiinne siihen saakka kunnes
muutatte päätöstänne kaikkien tulevien vuokrausten osalta lähettämällä meille uuden kirjallisen
asiakasprofiilin. Kaikkiin niihin vuokrauksiin, joiden osalta olette ottanut ALI-vakuutuksen, edellä
olevassa 14 kappaleessa tarkoitettu vakuutussuoja on ensisijainen. Suostutte maksamaan
vuokraushetkellä voimassa olevan ALI-vakuutusmaksun jokaiselta kokonaiselta tai osittaiselta
vuorokaudelta, jolloin ajoneuvo on vuokrattu teille. Myönnätte meillä olevan oikeus aika ajoin
muuttaa ALI-vakuutusmaksua sekä että tiedot vuokraushetkellä voimassa olevasta ALI-
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vakuutusmaksusta ovat pyynnöstänne saatavilla vuokrausasiamieheltä, taikka katsomalla Avisin
nettisivua vuokratessanne auton.
YHTEENVETO VALINNAISISTA VAKUUTUKSISTA - YHDYSVALLAT
Seuraavassa on ainoastaan yhteenveto edellä mainituista valinnaisista vakuutuksista. Kaikki
sovellettavien vakuutusten sekä tämän Sopimuksen mukaiset ehdot, rajoitukset ja poikkeukset
koskevat myös tätä yhteenvetoa.
Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus (ALI)
Teille ja muille hyväksytyille käyttäjille myönnetään ensisijainen vakuutusturva kolmansien
osapuolten esittämien korvausvastuuvaatimusten osalta. Tämä vakuutusturva ylittää
vuokrasopimuksen mukaiset tavanomaiset korvausrajat. Vakuutukseen sovelletaan edellä 14
kappaleessa tarkoitettuja sopimusehtoja, mukaan luettuna ilmoitus- ja yhteistyövelvoitteenne. Itse
vakuutuskirjan määräyksiä sovelletaan aina.
Korvausraja
ALI-vakuutuksen perusteella myönnetään vakuutussuoja, joka vastaa yhtäältä näiden
sopimusehtojen 14 kappaleen mukaisten korvausrajoitusten sekä toisaalta henkilövahinkoja,
kuolemaa ja omaisuusvahinkoa koskevaa yhteisen 1 000 000 $ korvauksen välistä eroa kunkin
onnettomuuden osalta. Milloin ALI-vakuutusta sovelletaan, sen ja teidän oman vakuutussuojanne ja
ALI-vakuutuksen yhteismäärä ei ylitä eikä alita edellä mainittua määrää.
Poikkeukset
Kaikista poikkeuksista säädetään tässä vakuutuskirjassa. Poikkeukset koskevat muun muassa
rikkomuksia 9 kappaleen määräyksiä vastaan sekä näiden vuokrausehtojen 14 A kappaleessa
tarkoitettuja poikkeuksia. Vakuutussuojaa ei myönnetä Meksikossa.
Vakuutuksen ottaminen
Jos merkitsette ALI-ruutuun "hyväksyn" täyttäessänne Avis Preferred Service Master vuokrasopimuksen asiakasprofiilin, myönnetään vakuutussuojaa vuokratun ajoneuvon osalta. Tästä
valinnaisesta vakuutussuojasta perittävä vuorokausimaksu on tällä hetkellä 10,95 US$ - 12,95 US$,
riippuen osavaltiosta, jossa ajoneuvo vuokrataan. Vuorokausimaksua voidaan muuttaa. Maksu
peritään jokaiselta täydeltä tai osittaiselta vuokrausvuorokaudelta.
Henkilökohtainen tapaturmavakuutus (PAI) ja henkilökohtainen matkatavaravakuutus
(PEP)
Henkilökohtainen tapaturmavakuutus (PAI)
PAI-vakuutuksen perusteella maksetaan korvausta onnettomuuden aiheuttamasta tapaturmaisesta
kuolemasta, sairaanhoitokuluista sekä ambulanssikuljetuksesta. Vuokralle ottaja saa vakuutussuojaa
koko vuokrakaudelta. Matkustajat saavat niin ikään vakuutussuojaa, mutta vain edellyttäen, että
onnettomuus sattuu heidän matkustaessaan vuokralle ottajan kanssa vuokra-auton sisätiloissa,
taikka kuljettaessaan sitä.
Korvaus
Kuolema:
Sairaanhoitokulut:
Ambulanssikuljetus:

Vuokralle ottaja

Kukin matkustaja

US$ 175,000*
Enintään : US$ 2,500**
US$ 250

US$ 17,500
US$ 2,500**
US$ 250
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*NY sekä WA $ 225,000 yhteensä
**NY sekä WA $ 3,500

Nämä korvaukset maksetaan ottamatta huomion muita vakuutuskorvauksia minkä tahansa muun
vakuutuksen perusteella. Korvauksia voidaan kuitenkin muuttaa ja se saattavat vaihdella
osavaltiosta toiseen.
Poikkeukset
Tämän vakuutuksen perusteella ei makseta korvausta näiden ehtojen 9 kappaleen rikkomisesta tai
seuraavista syistä johtuvasta ruumiinvammasta tai kuolemasta: a) Itse tahallisesti aiheuttama, (b)
lentomatkasta johtuva, (c) vakavasta rikoksesta, tai pahoinpitelystä, taika niiden yrityksestä johtuva,
(d) päihdyttävien aineiden tai huumeiden käytöstä, ellei niitä oteta lääkärin määräyksestä, (e)
itsemurhasta tai sen yrityksestä tekijän ollessa terve tai mielisairas.
Vaatimusten esittäminen
Korvausvaatimusta esitettäessä tai korvausvaatimukseen mahdollisesti johtuvan tapahtuman
sattuessa Avisille on välittömästi annettava kirjallinen ilmoitus. PAI-korvausvaatimuskaavakkeita
on saataville Avisilta ja vaatimus on esitettävä kaavakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.
Vakuutuskorvauksen saaminen
Jos merkitsette PAI-ruutuun "hyväksyn" täyttäessänne Avis Preferred Service Master vuokrasopimuksen asiakasprofiilin, myönnetään vakuutussuojaa vuokrakauden ajaksi. Tästä
valinnaisesta vakuutuksesta perittävä maksu on tällä hetkellä US $ 3,00, mutta sitä voidaan muuttaa.
Maksu peritään jokaisesta kokonaiselta tai osittaiselta vuokrausvuorokaudelta. New Yorkissa maksu
vaihtelee.
Matkatavaravakuutus (PEP)
PEP-vakuutus myönnetään jokaisen Avis Preferred -vuokrauksen osalta. Vakuutus koskee kaikkia
teidän omistamianne ja henkilökohtaiseen käyttöönne tarkoitettuja matkatavaroita. Vakuutus koskee
myös teidän pysyvästi samassa taloudessa asuvien ja kanssanne matkustavien perheenjäsenten
omistamia matkatavaroita.
Ylärajat
Yläraja kunkin vuokrakauden osalta on 600 US $ henkilöä kohti. Kaikille henkilöille yhden
vuokrakauden osalta maksettava korvaus on 1 000 US $. Omavastuuta ei ole.
Poikkeukset
Vakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävään omaisuuteen kuuluvat moottoripyörät, veneet ja
venemoottorit, raha, kolikot, sopimuskirjat, metalliharkot, postimerkit, arvopaperit, liput ja
asiakirjat. Tämän vakuutuksen perusteella ei makseta korvausta Yhdysvaltojen tai Kanadan
ulkopuolella sattuneesta vahingosta. Seuraavia vahinkoja ei myöskään korvata: Selvittämätön
katoaminen, viivytys, markkinoiden menettäminen, kaikenlaiset välilliset vahingot, lasin
rikkoutuminen, ellei se ole yhteydessä muun vakuutettuun vahinkoon, kuluminen, konerikko sekä
tavaran käsittely tai työstäminen, ellei siitä seuraa tuli- tai räjähdysvahinkoa, jolloin tästä johtuva
välitön vahinko korvataan. Varkaudesta johtuva vahinko korvataan vain jos tehdään ilmoitus
poliisille.
Korvausvaatimuksen esittäminen
PEP korvauskaavake hankitaan Avisilta ja se täytetään kaavakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.
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Korvauksen saaminen
Mikäli merkitsette "hyväksyn" Avis Preferred Service Master Rental Agreement -sopimuksen PEPruutuun, vakuutussuoja myönnetään koko vuokrakaudeksi. Tällä hetkellä perittävä päiväkohtainen
vakuutusmaksu on 1.95 US $, mutta maksua voidaan muuttaa. Päiväkohtainen maksu on
suoritettava jokaiselta kokonaiselta tai osittaiselta vuokrausvuorokaudelta. New Yorkissa maksu
vaihtelee.
YHTEENVETO VALINNAISISTA VAKUUTUKSISTA - KANADA
Alla oleva teksti muodostaa ainoastaan yhteenvedon valinnaisista vakuutuksista ja niihin
sovelletaan kaikkia vakuutuskirjan sekä tämän Sopimuksen mukaisia ehtoja, rajoituksia ja
poikkeuksia. Valinnaiset vakuutusehdot ovat nähtävillä.
PEP-korvaus
Korvausta suoritetaan vuokratussa ajoneuvossa olevista henkilökohtaisista matkatavaroista, jotka
vuokra-aikana vahingoittuvat ulkopuolisesta syystä, mikäli poikkeuksia ei sovelleta. Kaikki
menetykset on ilmoitettava poliisille. Vakuutuskorvauksen yläraja on 500 CA $ vakuutettua
henkilöä kohti ja vakuutuskorvauksen kokonaisyläraja on 1 500 CA $. Vakuutuksessa on 25 CA $
omavastuu ja siihen sovelletaan muita ehtoja ja rajoituksia.
PAI-korvaus
Korvausta maksetaan tapaturmasta johtuvasta ruumiinvammasta, sen muista syistä riippumatta.
Teillä on vakuutussuoja koko vuokrakaudelta. Matkustajat ovat myös vakuutettuja, mutta
ainoastaan matkustaessaan tai kuljettaessaan vuokralle ottajan mukana ja käyttäessään vuokraasiakirjassa määriteltyjä ajoneuvon kiinteitä istuimia. Matkustaminen käsittää myös ajoneuvoon
astuminen ja siitä poistumisen. Korvaus teidän kuolemastanne on 100 000 CA$ sekä kunkin
matkustajan kuolemasta 10 000 CA$. Ruumiinjäsenten menettämisestä maksettava korvaus
vaihtelee. Vakuutusyhtiön vastuun yläraja kaikista yhdestä ja samasta onnettomuudesta johtuvista
kuolemista tai vammoista on kuitenkin 250 000 CA$. Huomautus: Mikäli vuokra-asiakirja on
useamman kuin yhden henkilön allekirjoittama, ainoastaan sitä henkilöä, jonka allekirjoitus on
ensimmäisenä, pidetään vakuutettuna kuljettajana.
Poikkeukset
Tämän vakuutuksen perusteella ei korvata seuraavista syistä johtuvia vahinkoja:
1. Ajoneuvon käyttäminen tai kuljettaminen
(a) kuljettajan ollessa päihtymisjuomien tai huumeiden vaikutuksen alaisena,
(b) henkilöiden tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan, tai lainvastaisiin tarkoituksiin,
(c) kuljettaminen sellaisen henkilön toimesta, jolla ikänsä vuoksi ei ole oikeutta kuljettaa ajoneuvoa,
taikka milloin vuokralle ottaja vuokranantajalle (autonvuokrausyhtiölle) ilmoittaman tekaistun
nimen, tai väärän iän tai osoitteen perusteella on saanut ajoneuvon haltuunsa,
(d) kuljettaminen vauhtitestissä tai kilpailussa,
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(e) mikä tahansa ajoneuvon muu käyttäminen Avis Preferred Service Master -vuokrasopimuksen 9
§:ssä kielletyllä tavalla.
2. Vakuutuskorvausta ei myöskään makseta seuraavissa tapauksissa:
(a) itsemurha tai sen yritys,
(b) tahallisesti itselleen aiheuttamat ruumiinvammat,
(c ) sairaus, tauti, normaali raskaus tai siitä johtuva synnytys tai keskenmeno, bakteeritulehdus, ellei
se koske onnettomuudesta syntynyttä ruumiinvammaa, taikka vahingossa sattuneesta bakteerien
saastuttaman aineen syömisestä tai juomisesta aiheutunut kuolema,
(d) julistettu tai julistamaton sota,
(e) onnettomuus, joka sattuu vakuutetun henkilön ollessa lentokoneen matkustaja, käyttäjä, tai
miehistön jäsen.
Vakuutuskorvauksen hakeminen
Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta suoritetaan vakuutetun henkilön kuolinpesälle. Korvausta
vaadittaessa, tai korvausvaatimukseen mahdollisesti johtavan onnettomuuden sattuessa, on asiasta
välittömästi Avisille tehtävä kirjallinen ilmoitus. Avisilta on hankittava korvaushakemuslomake,
joka on täytettävä siinä olevien ohjeiden mukaisesti.

16. Maksut
Suostutte vaadittaessa suorittamaan seuraavat maksut:
A.

Edellä olevan 6 §:n mukaiset vuokramaksut, mukaan luettuina maksut silloin
sovellettavista erilaisista valinnaisista palveluista ja varusteista sekä vuokraamastanne
ajoneuvosta vuokrakaudella perittävät verot. Ymmärrätte saavanne tietoa kaikkien
maksujen ja verojen määristä varatessanne ajoneuvon.

B.

Auton vaurioitumista edellä olevan 11 §:n mukaisesti perittävät maksut.

C.

Valitsemastanne LDW-vakuutuksesta edellä olevan 10 §:n mukaisesti perittävät maksut.

D.

Valitsemastanne PAI-vakuutuksesta edellä olevan 12 §:n mukaisesti perittävät maksut,
milloin PAI on saatavissa.

E.

Valitsemastanne PEP-vakuutuksesta edellä olevan 13 §:n mukaisesti perittävät maksut,
milloin PEP on saatavissa.

F.

Valitsemastanne ALI-vakuutuksesta edellä olevan 15 §:n mukaisesti perittävät maksut,
milloin ALI on saatavissa.

G.

Mahdollisesti perittävä, alla olevassa 19 §:ssä tarkoitettu polttoainepalvelumaksu.
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H.

Alla 22 §:ssä tarkoitettu maksu auton noutamisesta.

I.

Alla 23 §:ssä tarkoitetut sakot ja muut kustannukset.

17. Luottokortilla maksaminen
Suostutte siihen, että kaikki maksut peritään ilmoittamastanne luottokortista sekä että
allekirjoituksenne asiakasprofiilissanne Master Rental Agreement katsotaan tehdyksi asianomaiseen
luottokorttikuittiin.

18. Virheellisesti perityt vuokramaksut
Ymmärrätte, että vuokramaksut eivät ole lopullisia, että voitte ne tarkastaa sekä että niitä voidaan
muuttaa ja laskea uudestaan. Aliveloituksen sattuessa olette velvollinen suorittamaan lisämaksun.
Yliveloituksen sattuessa palautamme teille havaitsemamme liikaa perityn määrän. Hyväksytte, että
lisämaksut peritään ja että palautukset suoritetaan asiakasprofiilissanne ilmoitetulla tavalla.

19. Polttoainepalvelumaksu
Yleensä ajoneuvo annetaan vuokralle täydellä polttoainesäiliöllä, mutta poikkeuksia on. On kolme
valinnaista polttoaineen täydennystapaa:
A.

Mikäli vuokrauksen yhteydessä valitsette polttoainepalveluvaihtoehdon, teiltä ei peritä
polttoainepalvelumaksua.

B.

Mikäli ette vuokrauksen yhteydessä valitse polttoainepalvelua ja mikäli palauttaessanne
auton siinä on vähemmän polttoainetta kun saadessanne sen haltuunne, perimme teiltä
polttoainemaksun vuokra-asiakirjassa säädetyn maili- tai kilometritaksan mukaan.

(1) Maili- tai kilometriperusteinen maksu peritään, ellette osta polttoainetta vuokrakauden aikana.
Tämän maksun laskemisessa kertaamme auton matkamittarin osoittamien ajettujen mailien tai
kilometrien määrän vuokra-asiakirjassa ilmoitetulla maili- tai kilometrikohtaisella maksulla.
(2) Gallona- tai litrakohtainen maksu peritään, mikäli vuokrakauden aikana ostatte polttoainetta ja
oma-aloitteisesti annatte meille ostokuitin, mutta mikäli auton polttoainesäiliössä kuitenkin on
vähemmän polttoainetta kuin teidän vastaanottaessanne auton. Laskemme tämän maksun
kertaamalla polttoainesäiliön täyttämiseen tarvittavan polttoainemäärän vuokra-asiakirjassanne
ilmoitetulla gallona- tai litrakohtaisella hinnalla. Täydentämiseen tarvittava gallona- tai litramäärä
todetaan tarkastamalla auton valmistuksen yhteydessä asennettu polttoainemittari, sen sisältö
pyöristettynä lähimpään säiliön kahdeksasosaan. Laskennan yksinkertaistamiseksi sovelletaan kahta
laskentamenetelmää, mutta maili- tai kilometrikohtainen sekä gallona- tai litrakohtainen laskutapa
antavat suurin piirtein saman tuloksen.
C.

Mikäli vuokrakautenne alkaessa valitsette polttoainepalveluvaihtoehdon, teitä veloitetaan
vuokra-asiakirjassa mainitulla tavalla. Mikäli valitsette tämän vaihtoehdon, teiltä ei peritä
mitään ylimääräistä polttoainemaksua, mutta teille ei myöskään hyvitetä säiliössä olevaa
polttoainetta kun auto palautetaan. Polttoainepalveluvaihtoehdon mukainen gallona- tai
litrakohtainen kustannus on aina alhaisempi kuin polttoaine- ja palvelumaksu, mutta jos
valitsette polttoainepalveluvaihtoehdon, teille ei hyvitetä säiliössä olevaa polttoainetta teidän
palauttaessanne auton. Kustannus teidän täyttäessänne itse auton paikallisella
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huoltoasemalla saattaa olla alhaisempi kuin polttoainepalvelumaksu tai
polttoainepalveluvaihtoehto. Polttoainepalvelumaksu ja polttoainepalveluvaihtoehto antavat
kuitenkin teille sen edun, että teidän ei tarvitse pysähtyä täyttämään auto ennen sen
palauttamista. Hyväksytte, että polttoainepalvelumaksu ei ole sama kuin polttoaineen
vähittäishinta.

20. Varaus maksukorttiin liittyvästä tilistä
A.

Vahvistatte, että tätä vuokrausta koskeviin ilmoituksiinne ja vuokra-asiakirjaanne perustuva
arvioitu vuokrauksen kokonaiskustannus maksukortin antajan toimesta varataan tilitä, johon
jompikumpi teidän asiakasprofiilissanne ilmoitettu ja auton vuokraan käytettävä maksukortti
liittyy. Mikäli käytätte maksukorttia, tililtänne, johon maksukortti liittyy, voidaan varata
määrä, joka vastaa teidän ilmoituksenne mukaisesti arvioitua vuokran korkeinta määrää.
Tietoja arvioidusta korkeimmasta vuokrasta ilmoitetaan vuokra-asiakirjassa, tai
vuokraamossa vuokrausajankohtana olevalla ilmoituksella. Hyväksytte tämän arvioitua
kokonaismäärää vastaavan varauksen tekemisen vuokrauksen yhteydessä. Hyväksytte sen,
että vuokrauksen päättyessä hyväksymme kokonaisvuokrakustannuksia ylittävän määrän
hyvittämisen, että maksu- tai luottokorttiyhtiönne sääntöjä sovelletaan ylimäärän
palauttamiseen sekä olevan mahdollista että tämä yhtiö mahdollisesti ei välittömästi aseta
palautettavaa summaa käytettäväksenne.

B.

Niin ikään hyväksytte ja suostutte siihen, että laskutamme maksukorttinne antanutta
rahoituslaitosta asiakasprofiilissanne ilmoittamanne prioriteettijärjestyksen mukaisesti.
Verkkosivulta www.avis.com saatte täydelliset tiedot Avisin luottokorttipolitiikasta.
Voimme saada tietoja maksukorttinne numerosta sen antaneelta rahoituslaitokselta. Ellette
halua meidän saavan sanottuja tietoja, teidän on ilmoitettava siitä Avisille kirjallisesti
osoitteeseen 300 Centre Pointe Drive, Virginia Beach, VA 23462.

C.

Mikäli käytätte Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevan rahoituslaitoksen antamaa luotto- tai
muuta maksukorttia ja mikäli maksunne suoritetaan meille muussa valuutassa kuin US$,
suoritamme koko maksuanne vastaavan valuutanvaihdon dollareiksi, ellette kirjallisesti
etukäteen vaadi, että korttinne antaja suorittaa valuutanvaihdon. Valuutanvaihto suoritetaan
Reutersin julkaiseman vaihtokurssin perusteella. Lisäksi veloitamme kustakin toimitukseen
kuuluvasta summasta enintään 3 % suuruisen komission. Tämä komissio korvaa kortin
antajan perimän valuutanvaihtomaksun. Käsitätte, että korttinne antajalla on oma
valuutanvaihtomenetelmänsä, että olette päättänyt olla käyttämättä korttinne antajan
valuutanvaihtoa sekä että teillä ei ole mitään kanneoikeutta maksukorttinne antajaa vastaan
siltä osin kuin asia koskee valuutanvaihtoa tai siitä ilmoittamista.

21. Menetetty tai vahingoittunut omaisuus
Emme vastaa autossa, huoltoautossa tai tiloissamme olevan, taikka vastaanottamamme tai
käsittelemämme omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta, riippumatta siitä kuka on
syyllinen. Vastaatte meille kaikista muiden tekemistä, omaisuuden katoamista tai vahingoittumista
koskevista kanteista ja vaatimuksista.

22. Perintä
Kaikki maksut, sakot ja muut kustannukset, mukaan luettuna auton menettämisestä tai
vahingoittumisesta johtuvat kustannukset, erääntyvät maksettaviksi meidän niin vaatiessa. Ellette

Lokakuu 2007

38
suorita kaikkia erääntyneitä maksuja, suostutte erääntyneestä maksusta suorittamaan
viivästyssakkoa määrältään 1 - 1/2 % kuukaudessa viimeistä velkamäärästänne, mikäli tämä on
laissa sallittua. Muussa tapauksessa olette velvollinen suorittamaan korkeimman lain salliman
koron. Olette niin ikään velvollinen maksamaan kaikki perintäkustannukset, mukaan luettuna
palvelumaksu jokaisesta sekistä, jota käyttämänne rahoituslaitos ei hyväksy, sekä maksamaan omat
kohtuulliset asianajokustannuksenne. Mikäli ette maksa erääntyneitä määriä ja mikäli laki sen sallii,
suostutte siihen, että otamme yhteyttä työnantajaanne maksua koskevassa asiassa. Mikäli ette maksa
velkaanne meille täysimääräisesti, käsitätte meidän voivan ilmoittaa laiminlyönnistä asianomaiselle
luotonvalvontalaitokselle.

23. Sakot ja muut vastaavat kustannukset
Olette velvollinen suorittamaan kaikki auton vuokrausaikaa koskevat maksut, sakot, oikeus- ja
perintäkulut, jotka koskevat paikoitusta, liikenne- ja muita rikkomuksia, tietullien maksamatta
jättämistä sekä varastointikustannukset ja hallintomaksut, elleivät nämä kustannukset johdu
yksinomaan meidän syystämme.

24. OnStar-järjestelmä
Hyväksytte, että autossa mahdollisesti on OnStar-järjestelmä, jonka perusteella suoritetaan pelastusja muita palveluja. Hyväksytte nimenomaisesti kaikkien näiden palvelujen käyttämisen. Vahvistatte
ymmärtävän, että OnStarin edellyttää auton sähköjärjestelmän ja muiden varusteiden,
etäkommunikaatio- ja satelliittinavigointijärjestelmän olevan käytettävissä ja toiminnassa, jotta
OnStar voisi toimia asianmukaisesti. Kaikki vuokra-autot eivät ole varustettuja tällä järjestelmällä.
OnStar muodostaa yhteyden hätäapu- ja muihin palvelutuottajiin. OnStarin ja Avisin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet ja palvelut rajoittavat tämän palvelun
saatavuuden eikä OnStar eikä Aviskaan ole niistä vastuussa.
Kaikki OnStarin antamat tiedot, esimerkiksi navigointiapu, on kulloinkin voimassa sellaisena kuin
se sillä hetkellä on. OnStar, sen palvelntuottajat eikä Avis ole teidän, eikä minkään muunkaan
OnStarin käyttäjän suhteen vastuussa järjestelmän toimittamien tietojen käyttämisestä. Suostutte
olemaan saattamatta meitä sekä OnStar palvelutuottajia vastuuseen, tai vaatimaan korvausta OnStar
järjestelmän toimintahäiriöstä. Suostutte niin ikään rajoittamaan kaikenlaiset vaatimuksenne
OnStaria vastaan vahingoista ja menetyksistä siihen maksun osaan, joka koskee maksua auton
käytöstä yhden vuorokauden aikana.
Tietoja OnStarin sopimusehdoista sekä sen soveltamasta yksityisyyden suojaperiaatteista on
saatavilla soittamalla numeroon 1.888.4OnStar (1.888.466.7827).

25. GPS-satelliittipaikannusjärjestelmä
Eräissä vuokraamoissa auto voidaan eri päivämaksua vastaan ja käyttönne helpottamiksesi varustaa
Avis Assist, tai muilla GPS satelliittipaikannusjärjestelmillä. Me emme käytä GPS järjestelmää
autojen seuraamiseen tai paikantamiseen, ellei autoa ole ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, tai
elleivät lainkäyttöviranomaiset sitä vaadi.

26. Yleiset määräykset
A.

Vahvistatte kaikkien asiakasprofiilissanne olevien tietojen olevan oikeat, paikkansa pitävät
sekä täydelliset. Mikäli joku antamanne tieto ei ole oikea, paikkansa pitävä tai täydellinen,
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vahvistatte meillä olevan oikeus purkaa tämä Sopimus ja lopettaa teidän Avis Preferred
–
jäsenyytenne teille siitä ilmoittaen tai ilmoittamatta.
B.

Sitoudutte ilmoittamaan meille kirjallisesti kaikista muutoksista, jotka koskevat
osoitettanne, ajokorttinne numeroa, sen antanutta osavaltiota tai provinssia, ajokorttinne
voimassaolon päättymistä, sen peruttamisesta tai ajo-oikeuksienne rajoituksia. Suostutte
niin ikään meille ilmoittamaan työnantajanne taikka työpaikkanne osoitteen,
maksukorttinne tietojen sekä muiden asiakasprofiilissanne ilmoittamienne tietojen
muutoksista. Sitoudutte niin ikään olemaan saattamatta meitä vastuuseen sekä meille
korvaamaan kaikki teidän ilmoitusvelvollisuutenne laiminlyönnistä johtuvat, meille
syntyvät kustannukset. Tämä sitoumus koskee niin ikään laiminlyöntiänne meille ilmoittaa
teidän aikaisemmin antaminenne tietojen muutoksista, joiden perusteella Sopimus
solmittiin.

C.

Käsitätte olevanne velvollinen noudattamaan kaikkia turvavöitä ja lasten suojatuoleja
koskevia lakeja ja muita määräyksiä.

D.

Käsitätte, että te ette missään tapauksessa ja ette millään tavalla ole meidän
asiamiehemme, palvelijamme tai työntekijämme.

E.

Hyväksytte, että me emme luovu mistään tämän Sopimuksen mukaisista oikeuksistamme,
ellei luopuminen ole tehty kirjallisesti, eikä ole toimitusjohtajamme tai
varatoimitusjohtajamme allekirjoittama.

F.

Vahvistatte meillä olevan oikeus milloin tahansa oman harkintamme perusteella lopettaa
Avis Preferred -palvelumme, tai osallistumisenne Avis Preferred -palvelujärjestelmään
ilmoittamalla siitä teille kirjallisesti, joko sähköisessä tai paperimuodossa. Mikäli kahden
vuoden aikana ette ole käyttänyt Avis Preferred -vuokrauspalveluja, lopettaminen voidaan
tehdä siitä teille ilmoittamatta. Kirjallisten ilmoitusten katsotaan saapuneen kun ne on
lähetetty asiakasprofiilissanne mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseenne, taikka teidän
meille myöhemmin ilmoittamaan osoitteeseenne.

27. Avis Preferred –järjestelmässä mukana olevat toimipisteet
Ymmärrätte Avis Preferred -palveluja tarjoavien vuokraamoiden voivan aika ajoin muuttaa toiselle
paikkakunnalle, tai toiseen osoitteeseen siitä teille ilmoittamatta. Voitte saada tietoja Avisin
ohjelmaan osallistuvien vuokraamoiden osoitteista kysymällä varausasiamieheltä, taikka
tarkastamalla asia Avisin verkkosivulta varauksenne yhteydessä. Käsitätte niin ikään olevanne
velvollinen noudattamaan Avisin vuokrausten vakiomenettelyä myös vuokraamoissa, jotka eivät
vuokrausajankohtana tarjoa Avis Preferred -palveluja.

28. Avis Rent A Car System, LLC, Avisin Yhdysvalloissa soveltama
henkilötietosuojapolitiikka.
Tietoja Avisin Yhdysvalloissa soveltamasta henkilötietosuojapolitiikasta löytyy Avisin
verkkosivulta www.avis.com/privacy.
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29. Aviscar Inc, Avisin Kanadassa soveltama henkilötietosuojapolitiikka
AvisCar Inc ("Avis") hyväksyy ja tunnustaa meille antamienne henkilötietojen suojaamisen
merkityksen. Tammikuun 1 päivästä 2004 Kanadan liittovaltion säätämää uutta henkilötietosuojaa
ja sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja koskevaa lakia ("Personal Information Protection and
Electronic Document Act (PIPEDA") sovelletaan Avisin liiketoimintaan Kanadassa. Sen lisäksi
Québecin, British Columbian ja Albertan provinssit ovat säätäneet, tai aikovat säätää yksityistä
sektoria koskevia henkilötietosuojalakeja. Sanotuissa laeissa säädetään henkilötietojen
keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä, riippumatta niiden muodosta. Seuraavassa selostamme miten
Avis suojaa yksityisyyttänne sekä miten keräämme, käytämme ja ilmoitamme meille
luovuttamianne henkilötietoja. Tämä politiikkaselvitys koskee Avisille Kanadassa luovuttamianne
tietoja, jotka säilytetään Avis-järjestelmän Yhdysvalloissa sijaitsevassa keskustietokannassa.
Henkilötietosuojapolitiikkaamme ei sovelleta henkilötietoihin, jotka luovutatte suoraan Kanadan
ulkopuolella toimiville Avisin osakkuusyhtiöille. Eräissä maissa, joissa Avisin järjestelmää
sovelletaan, on Kanadan lainsäädäntöä vastaava henkilötietosuojalainsäädäntö, kun taas eräissä
muissa maissa, joissa Avisin järjestelmää sovelleta, sellaista lainsäädäntöä ei ole. Organisaation
palveluksessa olevan työntekijän nimi, virka-asema, työpaikan osoite, puhelinnumero tai vastaavat
tiedot eivät ole suojattavia henkilötietoja. Yksityishenkilöä koskevat julkisesti, esimerkiksi
puhelinluettelosta saatavat tiedot, kuten nimi osoite, puhelinnumero ja vastaavat tiedot eivät ole
suojattavia henkilötietoja. Tässä politiikkaselvityksessä selostamme niin ikään, miten voitte saada
meihin yhteyttä, mikäli teillä on henkilötietosuojaanne koskevia kysymyksiä, tai jos haluatte
muuttaa tai poistaa Avisin hallussa olevia henkilötietojanne. Kehotamme teitä vakavasti käyttämään
riittävästi aikaa tämän politiikkaselvityksen lukemiseen sekä säilyttämään sen tietolähteenä
tulevaisuuden varalta.
Mitä teitä koskevia henkilötietoja Avis kerää ja miten kerääminen suoritetaan
Varatessanne tai vuokratessanne auton ja/tai liittyessänne johonkin Avis-ohjelmaan meidän täytyy
kerätä tiettyjä henkilötietojanne palvelustemme tarjoamiseksi. Nämä tiedot ovat välttämättömiä,
jotta pystyisimme identifioimaan teidät, ottamaan teihin yhteyttä, tuottamaan tilaamanne palvelun
sekä hoitamaan vuokrauksianne. Teiltä keräämämme tiedot riippuvat tilaamastanne palvelusta.
Keräämiimme tietoihin kuuluvat ainakin jotkut seuraavista:
* Nimi,
* Koti- ja/tai työpaikkanne osoite,
* Puhelinnumero(t), johon/joihin voimme ottaa yhteyttä,
* Syntymäaikanne,
* Maksutapa, esimerkiksi luottokorttitilinne numero sekä milloin kortin voimassaolo päättyy,
* Ajokorttinne numero sekä missä provinssissa tai maassa se on annettu
Vuokratessanne auton tallennamme vuokraustanne koskevat ja vuokrasopimuksessanne mainitut
tiedot, esimerkiksi missä vuokrasitte auton, mihin ja milloin palautitte sen, maksujärjestelmät,
vakuutuspreferenssi, polttoainekulutus, ajettu matka sekä muut ajoneuvon vuokrausta koskevat
tiedot. Sen lisäksi ja tarkoituksella tarjota teille parempia palveluja Avis tarjoaa erityisesti teille
räätälöityjä palveluja kun kuulutte tiettyyn järjestelmään. Mikäli haluatte hyödyntää tiettyjä
palveluja ja liittyä asianomaiseen järjestelmään, kuten "Preferred Service", "President's Club",
”Chairman's Club" tai "Avis Weekender Club", Avis ehkä tarvitsee enemmän tietoja kuin mitä
vaaditaan vakiovuokrauspalveluja varten. Tietoja näiden palvelujen yhteydessä kerättävistä
henkilötiedoista löytyy asiaa koskevista brosyyreistä ja muusta kirjallisesta materiaalista.
Tarvitsemme myös tiettyjä henkilötietojanne tilatessanne jonkun seuraavista palveluista ja/tai
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laitteista: Erityis- ja valinnaiset laitteet, erityistarjoukset ja -alennukset, jäsennumerot, Avis
alennustunnus (AWD-numero), Frequent Traveler -numero sekä autoa koskeva preferenssinne.
Mikäli esimerkiksi haluatte hyödyntää alennusta, jonka Avis tarjoaa tietyn yhteenliittymän jäsenille,
keräämme tietoja jäsenyydestänne kyseissä yhteenliittymässä, sekä jäsenyytenne tarkistamiseksi
että teille oikean alennuksen myöntämiseksi palveluistamme. Keräämme teitä koskevia
henkilötietoja teidän nimenomaisesti tai hiljaisesti antamanne suostumuksen perusteella tilatessanne
meidän palvelujamme. Miten henkilötiedot kerätään, riippuu siitä, miten hyödynnätte
palvelujamme. Voimme kerätä henkilötietoja suoraan teiltä puhelimitse, telefaksilla, sähköpostilla,
taikka vuokraamossa teidän täyttäessänne hakemus- tai jäsenyyskaavakkeen, sekä käyttäessänne
meidän nettisivuamme. Voimme niin ikään kerätä teitä koskevia henkilötietoja välillisesti
matkatoimiston tai tilijärjestelmän kautta, taikka jonkun yhteistyöjärjestelmän perusteella teidän
asioidessa kanssamme näitä keinoja käyttäen. Voitte olla luovuttamatta tiettyjä henkilötietoja, mutta
silloin emme pysty tarjoamaan teille palvelujamme, taikka emme pysty teille tarjoamaan sellaista
palvelutasoa, johon muuten olisitte oikeutettu.
Miten Avis käyttää henkilötietojani ja miten Avis niistä ilmoittaa?
Pyrimme teille turvaamaan vaivattoman vuokraustapahtuman. Pyrimme niin ikään tosissamme
jokaisen asiakkaan kanssa rakentamaan kaikin puolin tyydyttävän ja pysyvän suhteen. Sellaisten
palvelujen tarjoamiseksi, joita oletamme teidän haluavan, voimme käyttää ja ilmoittaa
henkilötietonne seuraaviin tarkoituksiin:
Yleiset tarkoitukset
Käytämme henkilötietojanne
• pyytämänne palvelujen tarjoamiseen,
• kaikkiin palvelujemme hoitamisen edellyttämiin toimenpiteisiin,
• palvelujamme edistävään tutkimukseen sekä palvelujemme kehittämiseksi, suojaamiseksi ja
parantamiseksi,
• asiakastyytyväisyystutkimuksiin, mikäli te ette siihen suostu,
• palvelujamme parantavien ohjelmistojemme sekä muiden liiketoimintajärjestelmämme
ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Voimme niin ikään luovuttaa henkilötietonne sisar- ja muille yhteisöille, muun muassa
• omalle yhtiöllenne tai järjestöllenne, jos käytätte palvelujamme sen puolesta,
• yhteistyökumppaneillemme, jos olette mukana Frequent Traveller -ohjelmassa ja jos olette
pyytänyt meitä toimittamaan vuokrasopimustanne koskevat tiedot, jotta voisitte hyödyntää
tämän ohjelman mukaisia etuja,
• luottokorttinne antajalle,
• luottotieto- sekä petosten selvittämisyrityksille,
• perintätoimistoille, jos laiminlyötte saatavamme maksamisen,
• virallisille tai yksityisille elimille, jotka hoitavat liikenne- tai pysäköintirikkomuksista
seuraavia sanktioita,
• ajokorttiviranomaisille, joko suoraan tai välittäjäjärjestöjen kautta, milloin tietoja tarvitaan
Avisin luotettavan kuljettajan ominaisuuksien ja/tai ajokorttitietojen tarkastamiseksi, sekä
• hallinnollisille tai lainkäyttöviranomaisille, milloin tietojen luovuttaminen on lain mukaan
pakollista tai luvallista.
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Tietojen käyttö tai luovuttaminen markkinointiin
Mikäli ette ole kieltäytynyt markkinointiaineiston vastaanottamisesta, voimme käyttää ja ilmoittaa
henkilötietonne Avisin, sen tytär- ja/tai emoyhtiöiden sekä Avis-järjestelmään kuuluvien Kanadassa
ja Yhdysvalloissa toimivien lisenssinhaltijoiden tuottamien palvelujen tarjoamiseksi. Voimme niin
ikään käyttää, mutta ei toisille ilmoittaa henkilötietojanne Avis-järjestelmään osallistuvien
yhteistyökumppaneidemme tuottamien palvelujen tarjoamiseksi. Yhteistyökumppanimme vaihtuvat
ajan myötä, mutta ne toimivat yleensä kuljetus-, lomailu- ja muilla matkustamiseen liittyvillä
aloilla. Voitte saada luettelon tytäryhtiöistämme ja nykyisistä yhteistyökumppaneistamme ottamalla
meihin yhteyttä käyttäen jotakin näissä ehtoissa mainittua keinoa. Voitte kieltää meitä käyttämästä
henkilötietojanne markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä vuokra-asiakirjassa, tai ottamalla
meihin yhteyttä alla mainituin tavoin (katso kappaletta "Keneen voitte yhteyttä lisätietojen
saamiseksi"). Emme ole myöntäneet oikeutta puolestamme toimiville palveluntuottajille käyttää tai
ilmoittaa näitä tietoja, ellei se ole välttämätöntä palvelujen tuottamiseksi, tai lakisääteisten
velvoitteiden noudattamiseksi.
Miten Avis Australia suojaa henkilötietojanne?
Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin hallussamme olevien henkilötietojen
suojaamiseksi näiden ehtojen vastaista väärinkäyttöä, katoamista, luvatonta käyttöä, muuttamista tai
luovuttamista vastaan. Suoja koskee sekä sähköisessä että paperimuodossa säilytettyjä tietoja.
KENEEN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI?
Mikäli teillä on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojanne, tai mikäli epäilette meidän
käyttävän henkilötietojanne epäasiallisella tavalla, voitte ottaa meihin yhteyttä seuraavasti:
Kirjeitse: Henkilötietosuojavirkailijaamme ("The Privacy Officer")
Avis Australia
Level 2
15 Bourke Road
Mascot NSW 2020
Telefaksilla:
Henkilötietosuojavirkailijaamme
Avis Australia
Telefaksnumero: 02 9353 9017
Puhelimitse:
Henkilötietosuojavirkailijaamme
Avis Australia
Puhelin: 02 9353 9033
Sähköpostitse:
customer.service@avis.com.au
Mikäli olette tyytymätön tapaamme käsitellä kyselyänne, voitte ottaa yhteyttä Australian
tietosuojavaltuutettuun ("Australian Privacy Commissioner"), puhelin 1300 363 992.
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Tietojen käyttäminen asiakaspalveluihin
Kun annatte henkilötietonne meille, ne rekisteröidään Avis-järjestelmän keskitettyyn tietokantaan,
joka sijaitsee ja jota ylläpidetään Yhdysvalloissa. Tässä tietokannassa olevia henkilötietojanne ei
käytetä muihin kuin näissä ehdoissa mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietonne ovat Avisjärjestelmään kuuluvien yksiköiden käytettävissä sekä niin ikään Avis-järjestelmän
lisenssinhaltijoiden käytettävissä teidän käyttäessänne viimeksi mainittujen palveluja. Eräissä
maissa, joissa Avis-järjestelmä toimii, ei ole henkilötietoturvalainsäädäntöä, taikka niiden
lainsäädäntö voi olla erilainen. Sanottujen maiden lainsäädäntö saattaa tulla sovellettavaksi, mikäli
luovutatte henkilötietonne näissä maissa toimiville Avis-järjestelmään kuuluville yksiköille tai
lisenssinhaltijoille.
Voinko itse päästä käsiksi Avisin hallussa oleviin omiin henkilötietoihini?
Tietyin poikkeuksin voitte päästä käsiksi hallussamme oleviin henkilötietoihinne. Yleensä
myönnämme pääsyn ilmaiseksi, ellette joko vaadi pääsyä suuren tietomäärään, tai ellei meidän ole
haettava tietoja arkistoistamme. Näissä tapauksissa voimme periä kohtuullisen maksun, josta
kuitenkin ilmoitamme teille etukäteen. Voitte kiistää maksun kohtuullisuuden. Seuraavassa on
tietoja siitä, miten voitte ottaa maihin yhteyttä. Tietyissä tilanteissa ja tietyistä syistä emme voi teille
luovuttaa teitä koskevia henkilötietoja. Sellaisia syitä ovat esimerkiksi, että tiedot on hävitetty tai
poistettu tietyn määräajan jälkeen, että tiedot sisältävät myös muita koskevia tietoja, tai että ne
sisältävät meidän ammatti- tai liikesalaisuuksiamme. Mikäli emme voi teille luovuttaa
henkilötietoja, ilmoitamme teille syyn sekä kirjaamme sen rekistereihimme.
Verkkosivustojen seuranta ja evästeiden käyttö
IP (Internet Protocol) osoitteiden käyttö: IP-osoite on uniikki numero, joka automaattisesti annetaan
teidän tietokoneellenne aina teidän surfatessanne internetillä siten, että webb-palvelimiksi kutsutut
ja verkkosivuja tarjoavat päätietokoneet voivat tunnistaa teidän tietokoneenne. Tämän järjestelmän
perusteella meillä on mahdollisuus kerätä yleistietoja ja dataa sivun käyttämisestä, esimerkiksi
osoitteesta www.avis.com tarkastetuista verkkosivuista. Avis kerää IP-osoitteita
päätietokoneissamme esiintyvien vikojen ja ongelmien määrittämisen helpottamiseksi,
järjestelmiemme hoitamiseksi, keräämiemme tietojen ilmoittamiseksi liikekumppaneillemme sekä
verkkosivun käytön seuraamiseksi. Käyttäjien hakiessa verkkosivuja meidän www-osoitteestamme
palvelimet keräävät käyttäjän IP-osoitteen. Normaalisti emme yhdistä IP-osoitteita mihinkään
henkilötasolla määriteltäviin tietoihin, mikä tarkoittaa, että käyttäjän istuntoa ei kirjata ja että
käyttäjä jää meille tuntemattomaksi. Esimerkiksi keräämme ja/tai seuraamme kotipalvelimen
verkkotunnuksen, tietokoneen tyypin sekä tähän websivuun pääsemiseksi käyttämänne selaimen.
Keräämme näitä seurantatietoja teidän selatessanne verkkosivustojamme ja käytämme tietoja
yksinomaan liiketarkoituksiin. Voimme käyttää ja käytämmekin IP-osoitteita teidän tunnistamiseksi
milloin katsomme sen tarpeelliseksi varmistaaksemme verkkosivumme käyttöehtojen
noudattamisen sekä palvelumme, web-sivumme, käyttäjien ja muiden turvaamiseksi.
Evästeet
Evästeet ovat pieniä datakappaleita, jotka websivu lähettää teidän tietokoneellenne
rekisteröintitarkoituksiin. Evästeet säilytetään tietokoneenne kiintolevyllä. Ne helpottavat
nettiselailuanne tallentamalla teidän preferenssinne, jotta pystyisimme käyttämään tallennetut tiedot
helpottaaksemme teille websivumme käytön teidän palatessanne sivulle. Evästeet eivät anna meille
teidän henkilötietojanne, ellette halua niitä meille antaa. Me emme koskaan tallenna salasanoja eikä
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luottokorttitietojanne evästeisiin. Evästeiden käyttö on alalla vakiintunut käytäntö ja tulette
havaitsemaan, että suurin osa isoista websivuista käyttää niitä. Voitte milloin tahansa poistaa
evästeet. Suurin osa webselaimista on alun perin säädetty hyväksymään evästeitä. Voitte säätää
webselaintanne siten, että se ei hyväksy evästeitä, tai ilmoittaa evästeen lähettämisestä. Ottakaa
kuitenkin huomioon, että joko Avisin tai sen tytäryhtiöiden palvelut ehkä eivät toimi
asianmukaisesti, tai että palvelujen saanti hidastuu, mikäli kieltäydytte evästeiden käyttämisestä.
Ilman evästeitä te ette esimerkiksi voi asettaa henkilökohtaisia asetuksianne, taikka teillä saattaa
tulla ongelmia toimintojen suorittamisessa. Avis ja sen tytäryhtiöt käyttävät evästeitä kahteen
päätarkoitukseen. Yhtäältä käytämme niitä preferenssienne määrittelemiseksi. Voitte esimerkiksi
määritellä usean luokan avainsanat, tai tarpeenne, jotta teidän ei toistuvasti tarvitse meille ilmoittaa
minkälaisen auton haluatte. Toiseksi käytämme evästeitä seurataksemme websivujen käytön
kehityssuuntaa ja käyttötapoja. Täten voimme entistä paremmin tietää asiakkaittemme tarpeet sekä
parantaa tiettyjä websivumme alueita. Vaikka molemmat toiminnot edellyttävät evästeiden käyttöä,
voitte kuitenkin selaimenne asetuksista estää niiden käytön. Käytämme kolmannen osapuolen
verkkomainontatekniikkaa mainosten lähettämiseksi teidän käydessä websivullamme. Lukuun
ottamatta nimeänne, osoitettanne ja muita henkilötietojanne tämä tekniikka hyödyntää tietoja teidän
käynneistänne websivulla mainosten lähettämiseksi teille. Kun mainoksiamme lähetetään teille
ainutlaatuinen kolmannen osapuolen eväste asentuu tai tunnistuu selaimellenne. Voitte silloin
tällöin saada evästeitä liikekumppaneiltamme, jos käytätte websivuamme päästäksenne niiden
websivuille. Avis tai sen tytäryhtiöt eivät valvo näitä evästimiä. Jaamme myös tietoja
websivullamme kävijöistä hyvämaineisille kolmansille osapuolille bannerimainonnan
kohdistamiseksi tälle tai muille websivuille. Siihen tarkoitukseen käytämme kolmansille osapuolille
tarkoitetun mainospalvelimemme toimittamia jäljitteitä ja evästimiä. Tätä teknologiaa käyttämällä
keräämiämme ja jakamiamme tietoja ei voida identifioida henkilötasolla. Kolmansien osapuolten
palvelinten lähettämien mainosevästeiden ja jäljitteiden käyttö on vakiokäytäntö
internetteollisuudessa. Lisätietoja kolmannen osapuolen mainospalvelimestamme, evästeistä sekä
tietojen keräämisen estämiseksi on saatavilla nettiosoitteesta
http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy.
Mihin suostutte
Luovuttaessanne henkilötietonne meille hyväksytte niiden käyttämisen ja edelleen luovuttamisen
näiden ehtojen mukaisesti, erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:
• tietojen kerääminen, käyttäminen sekä edelleen luovuttaminen pyytämänne palvelun
tuottamiseksi, vuokrauksen hoitamiseksi, kuluttajapalveluiden tarjoamiseksi sekä
liiketoimintamme hoitamiseksi näiden ehtojen mukaisesti,
• henkilötietojenne käyttäminen suoramarkkinointiin sekä asiakaskyselyihin, ellette ole
kieltäytynyt siitä,
• tietojen kerääminen ja käyttäminen käynneistänne meidän nettisivuillamme tässä
selvityksessä mainittuihin tarkoituksiin, ellette poista evästeitä, tai kaksoisklikkaamalla siitä
kieltäydy.
Valintamahdollisuutenne
Voitte kieltää henkilötietonne käyttämisen markkinointitarkoituksiin sekä asiakaskyselyihin
ilmoittamalla Avisille jotakin alla mainittua keinoa käyttäen. Voitte niin ikään peruttaa aiemmin
antamanne suostumuksen käyttämällä jotakin alla olevassa kohdassa "Keneen voin ottaa yhteyttä
lisätietojen saamiseksi?" mainittua keinoa. Peruuttamisestanne huolimatta on mahdollista, että
saatte ennen peruttamista suunniteltua markkinointimateriaalia.
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Näiden ehtojen muuttaminen
Tässä selvityksessä esitetään tällä hetkellä voimassa oleva henkilötietopolitiikkamme. Se korvaa
kakki ennen alla mainittua päivämäärää julkaisemamme selvitykset. Voimme niin ikään aika ajoin
muuttaa tätä selvitystä. Mikäli teillä on kysyttävää, tai mikäli haluatte muuttaa tai poistaa
henkilötietonne, taikka haluatte saada ajankohtaisia tietoja henkilötietojen salaamista koskevista
ehdoistamme, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä. Tämä selvitys päivitettiin viimeksi
marraskuussa 2003.
Keneen voitte ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi?
Voitte alla mainituin tavoin ottaa meihin yhteyttä (1) henkilötietosuojapolitiikkaamme koskevien
kysymysten tekemiseksi, (2) palautteen ja kommenttien antamiseksi, (3) hallussamme olevien
henkilötietojenne tarkastamiseksi tai korjaamiseksi sekä (4) kieltäytymiseksi lisätiedotusten
lähettämisestä. Asiakkaillamme on mahdollisuus kieltää henkilötietonsa käyttämisen markkinointiin
ja asiakaskyselyihin. Voitte kieltää sellaisten tiedotusten ja kyselyjen lähettämisen ottamalla
yhteyttä henkilötietosuojavirkailijaamme alla mainituin tavoin. Lisäämme tiedostoihimme eräiden
muiden järjestöjen ylläpitämät "ei markkinointia" luettelot. Edellä mainittuja tarkoituksia varten
asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Avisiin käyttämällä jotakin alla mainittua menetelmää:
1. Soitto asiakaspalvelumme puhelimeen 1-800-352-7900,
2. Faksilla numeroon 1-416-213-8515
3. Sähköpostitse osoitteeseen: privacy.officer.ca@avis.com
4. Postitse osoitteeseen: Privacy Officer, AvisCar Inc., 1 Convair Drive East, Toronto, Ontario
M9W 6Z9
Riitojen ratkaisu
Mikäli olette tyytymätön tapaamme käsitellä kyselyänne, voitte ottaa yhteyttä johonkin seuraavista:
1. Avis Privacy Officer
a. Postitse: Privacy Officer, AvisCar Inc.,
1 Convair Drive East, Toronto, Ontario M9W 6Z9
b. Puhelimitse: 1-416-213-8400
c. Faksilla: 1-416-213-8515
d. Sähköpostitse: privacy.officer.ca@avis.com
2. Avisin lakiasiainosasto
a. Postitse: 6 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054
b.Puhelimitse: 973-496-0202
c. Faksilla: 973-496-3444
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Mikäli olette tyytymätön tapaamme käsitellä valitustanne, voitte myös ottaa yhteyttä Kanadan
henkilötietosuojavaltuutettuun:
3. The Privacy Commissioner of Canada
a. Postitse: 112 Kent Street, Ottawa, Ontario K1A 1H3
b. Puhelimitse: 1-800-282-1376
c. Faksilla: 613-967-6850
d. Sähköpostitse: cai.communications@cai.gouv.qc.caavis
Linkit provinssien henkilötietosuojavaltuutettuihin löytyvät Kanadan henkilötietosuojavaltuutetun
nettisivulta http://www.privcom.gc.ca
Vuokrausta eräissä osavaltioissa koskevat varoitukset
Arizona: Ellei ajoneuvoa palauteta 72 tunnin kuluessa vuokrasopimuksessa määrätystä
päivämäärästä ja kellonajasta, laiminlyönti käsittää rikkomuksen Arizonan lakia 13-1806 vastaan.
Teidät voidaan tuomita enintään 150 000 $ sakkoihin, taikka enintään 1 875 vuoden vankeuteen.
Ajoneuvoa ei saa viedä Meksikoon.
District of Columbia: Laiminlyönti palauttaa vuokrattu ajoneuvo tämän vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti voi johtaa enintään 3 vuoden vankeusrangaistukseen.
Washington: Laiminlyönti palauttaa ajoneuvo määrättynä päivänä voi johtaa syytteeseen
osavaltion lain RCW 9.45.062 perusteella.
Florida: Daden piirikunta - jokaisen vuokrauksen yhteydessä teille on annettava paikallinen
tiekartta. Allekirjoittamalla Master Rental Agreement -sopimuksen vahvistatte vastaanottaneenne
kartan, minkä vuoksi teidän ei tarvitse erikseen kuitata sen vastaanottamisen vuokrauksen
yhteydessä.
Nämä vuokrausehdot tulevat voimaan 1. päivänä elokuuta 2006.
Voitte aina löytää päivitetyt vuokrausehdot nettisivulta www.avis.com/terms
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Vuokraukset Australiassa
Voimaantuloaika syyskuussa 2006

Australian vuokrausehdot
Sitoumuksemme teille
Avis on Australian ja Uuden Seelannin johtava autonvuokrausyritys ja se on voittanut useita laatuja asiakaspalvelupalkintoja. Yritys palvelee sekä ammatti- että vapaa-ajan matkustajia. Olemme
sitoutuneet antamaan laatupalveluja ja antamaan täyden vastineen rahoillenne. Erityisesti
• toimitamme ainoastaan viimeisten mallien mukaisia ajoneuvoja,
• ajoneuvomme huolletaan valmistajan suositusten mukaisesti,
• jos katsotte ajoneuvossanne olevan puutteita tai virheitä, tai jos Avisin palvelut aiheuttavat
mitä tahansa muita ongelmia, pyydämme välittömästi ottamaan meihin yhteyttä
maksuttomaan, suoraan palvelunumeroomme 1800 123 071 + alanumero 3230 ja me
pyrimme ratkaisemaan ongelmanne ilman veloitusta,
• otamme huomioon teidän alla selostetut oikeutenne kuluttajana, ja
• olemme kiitollisia palautteesta. Kertokaa meille tekemistämme virheistä täyttämällä
ajoneuvon peruutuspeilistä riippuva asiakaspalautelomake, tai netissä, tai puhelimitse, taikka
kirjeitse. Olemme myös kiitollisia palautteesta siitä, mitä olemme tehneet hyvin.
Ilmoitus kuluttajan oikeuksista
Teidän alla lähemmin määriteltyihin kuluttajanoikeuksiinne kuuluu muun muassa oikeus Avisilta
saada asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla tuotettuja palveluja. Kuluttajajärjestöt
sekä Australian kilpailu- ja kuluttajavirasto ("Australian Competition and Consumer Commission")
sekä osavaltioiden/alueiden kuluttajasuojaviranomaiset ("fair trading authorities") antavat lisätietoja
kuluttajanoikeuksistanne.
Kuten Avisin yllä olevassa sitoumuksessa todetaan, tämä vuokrasopimus ei millään tavalla rajoita
teidän kuluttajanoikeuksianne. Katsokaa myös alla olevaa 12.2 §:ää.
Useassa vuokrasopimuksen pykälissä mainitaan nimenomaisesti kuluttajanoikeutenne. Nämä
pykälät ovat vain muistutuksia. Se seikka, että jossakin pykälässä ei mainita kuluttajanoikeuksianne,
ei tarkoita, että tuo pykälä mitenkään rajoittaisi oikeuksianne. Päinvastoin, katsomme muistutusten
olevan silloin tarpeettomia.

Vuokrasopimustanne koskevia asioita
1.1. Teidän ja Avisin välillä tehty koko maailman kattava Master Rental Agreement -sopimus
sisältää seuraavaa:
· koko maailman kattavat vuokrausehdot,
· teidän täyttämänne ja allekirjoittamanne alkuperäinen ja myöhemmät asiakasprofiilit, sekä
- kaikki vuokrausasiakirjat.
1.2. Koko maanilman kattava Master Rental Agreement -sopimus, mukaan luettuna
vuokrausehtojen 5 - 15 §, koskee kaikkia teidän Avis Preferred Service -ohjelman puitteissa
tekemiänne ajoneuvon vuokrauksia.
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1.3. Mikäli nämä vuokrausehdot ja teidän tekemänne erillinen vuokrausasiakirja sisältävät
ristiriitaisia määräyksiä, nämä vuokrausehdot ovat etusijalla. Väärinkäsitysten välttämiseksi
korostamme, että Australian vuokrausehtoja sovelletaan ainoastaan Australiassa.
1.4. Avis voi aika ajoin muuttaa näitä yleisiä vuokrausehtoja. Avis ilmoittaa teille muutoksista
kirjallisesti. Muutoksia sovelletaan seuraavaan teidän tekemäänne vuokrasopimukseen Avisin
lähettämän kirjallisen ilmoituksen jälkeen.
1.5. Avis ei luovu mistään koko maailman kattavasta Master Rental Agreement -sopimukseen
perustavasta oikeudestaan, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu Avisin virkailijan tai valtuuttaman
edustajan kanssa.
1.6. Mikäli joku sopimusehto on kielletty sen lainkäyttöalueen lainsäädännössä, jota sovelletaan
tiettyyn vuokrausehtoon, ehto ei ole voimassa siltä osin kuin se on lainvastainen.

Vuokrasopimuksenne tulkinta
2. Näissä vuokrausehdoissa seuraaville termeillä on alla mainittu merkitys:
"Sopimus" tarkoittaa koko maailman kattavaa, 1.1. §:ssä tarkoitettua ja ohjelmaa ohjaavaa Master
Rental Agreement -sopimusta.
"Hyväksytty kuljettaja" tarkoittaa
· toista kuljettajaa, joka allekirjoittaa häntä koskevan kaavakkeen tai vuokrasopimuksen,
· aviopuolisoanne, tai
· työnantajaanne tai kollegaanne, jos jompikumpi suorittaa teidän työhönne liittyvää toimintaa.
"Avis" tarkoittaa yhtiötä "W.T.H. Pty Limited ABN 15 000 165 855", joka harjoittaa liiketoimintaa
toiminimellä "Avis Australia". Sovellettavin osin "Avis" tarkoittaa myös Avis Rent a Car järjestelmän riippumatonta lisenssinhaltijaa,
"ER" tarkoittaa omavastuun rajoitusta, eli 11.5 §:ssä tarkoitettua valintamahdollisuutta,
"PAI" tarkoittaa henkilökohtaista tapaturmavakuutusta, eli PAI/PEB vakuutuskirjassa tarkoitettua
valintamahdollisuutta,
"PAI/PEB Vakuutus" tarkoittaa rekisteröidyn vakuutuksenantajan Avisille myöntämää vakuutusta,
jonka ehtoja sovelletaan PAI- ja PEB-vakuutuksiin. Teille toimitetaan PAI/PEB vakuutuskirja
näiden vuokrausehtojen liitteenä. Ellette ole saanet sellaista, pyytäkää sitä Avisilta.
"PEB" tarkoittaa henkilökohtaista, valinnaista ja PAI/PEB vakuutuskirjassa tarkoitettua
matkatavaravakuutusta,
"Ohjelma" tarkoittaa 1.2. §:ssä mainittua Avis Preferred -ohjelmaa,
"Suojauspaketti" tarkoittaa 15 §:ssä mainittua valinnaista suojauspakettia,
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"Vuokrausasiakirja" tarkoittaa Avisin teille antamaa asiakirjaa vuokratessanne ajoneuvon. Se
sisältää ajoneuvoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja siinä vahvistetaan vuokraukseen sovellettavat
maksut,
"Vuokrakausi" tarkoittaa jokaisen yksittäisen vuokrauksen osalta aikaa siitä kun Avisin työntekijä
tai asiamies luovuttaa ajoneuvon avaimet teille siihen saakka kunnes palautatte ajoneuvon Avisille,
"Korvaavan ajoneuvon vakuutus" tarkoittaa teitä tai hyväksyttyä kuljettajaa suojaavaa vakuutusta
teidän tai hyväksytyn kuljettajan käyttäessä sanotussa vakuutuksessa tarkoitettua ajoneuvoa
korvaavaa toista ajoneuvoa,
"Ajoneuvo" tarkoittaa teidän ohjelman puitteissa vuokraamaanne ajoneuvoa, tai sen korvaavaa toista
ajoneuvoa, sekä Avisin toimittamia ajoneuvon osia, varusteita ja lisälaitteita.
"Te" ja "teidän" tarkoittaa henkilöä, joka on allekirjoittanut 1.1. §:ssä mainitun
asiakasprofiiliasiakirjan ja jonka kanssa sopimus tehdään.
"Kuluttajaoikeutenne" tarkoittaa teidän oikeuksianne voimassa olevan kuluttajasuojalainsäädännön
perusteella, mukaan luettuna laki " Trade Practices Act 1974 (Cth)". Kuluttajaoikeuksianne ei voida
mitätöidä, rajoittaa eikä muuttaa tämän vuokrasopimuksen perusteella.

Osallistumisenne ohjelmaan
3.1.(a) Asiakasprofiilinne vahvistamisen yhteydessä toimittamanne, itseänne koskevien tietojen
täytyy olla paikkansapitäviä, täsmällisiä, täydellisiä ja ajan tasalle saatettuja. Hyväksytte sen, että
Avis luottaa näihin tietoihin vuokrasopimusta tehtäessä.
(b) Teidän on kirjallisesti ilmoitettava Avisille, mikäli haluatte muuttaa valitsemanne vaihtoehdon:
(1) Suojauspaketti (katso 15 §), tai
(2) ER (katso 11.5 §)
3.2. Olette velvollinen korvaamaan Avisille kaikki kustannukset, menetykset ja velvoitteet, jotka
johtuvat laiminlyönnistänne noudattaa 3.1. §:n määräyksiä.
3.3. Avis voi milloin tahansa muuttaa tämän sopimuksen mukaisia maksuja teille siitä
ilmoittamatta. Voitte saada tieoja maksuista kysymällä asiasta joko varauksen yhteydessä, tai
vuokraustiskillä. Suostutte suorittamaan kaikki maksut, riippumatta siitä oletteko niistä kysellyt tai
ei.
3.4. Avisin teille lähettämien ilmoitusten katsotaan saapuneen perille kolmen päivän kuluessa siitä
kun Avis postitti ilmoituksen asiakasprofiiliinne merkittyyn osoitteeseen.
3.5.(a) Avis voi aika ajoin ja teille ilmoittamatta muuttaa vuokraamot, joista Ohjelma on saatavilla.
Voitte selvittää ohjelmaan osallistuvat Avisin vuokraamot kysymällä varatessanne ajoneuvon.
(b) Teidän on noudatettava Avisin vakiovuokrausmenettelyä vuokratessanne ajoneuvon
vuokraamoista, jotka eivät osallistu ohjelmaan vuokraushetkellä. PAI tai PEB ehkä ei ole saatavilla
näistä vuokraamoista.
3.6. Avis voi milloin tahansa irtisanoa vuokrasopimuksen sekä teidän osallistumisenne ohjelmaan,
mikäli te tai hyväksytty kuljettaja rikkoo näitä vuokrausehtoja.

Lokakuu 2007

50

Ajoneuvon varaaminen
4. Jokaisen vuokrauksen osalta teidän täytyy varata ajoneuvo vähintään 24 tuntia ennen
valitsemaanne vuokrausaikaa sekä ilmoittaa vuokraamolle, että varaus koskee Avis Preferred vuokrasopimusta.

Kuljettaja
5. Suostutte siihen, että
(a) ainoastaan te itse tai hyväksytty kuljettaja saavat kuljettaa ajoneuvoa,
(b) teillä itsellänne ja hyväksytyllä kuljettajalla on voimassa oleva kyseistä ajoneuvoa koskeva
ajolupa sekä että luvat ovat olleet voimassa vähintään 12 kuukautta, poisluettuna ajo-opetukseen
käytetty aika sekä väliaikainen ajokortti.

Sallitut ja kielletyt ajopaikat
6.1. Te itse ja hyväksytty kuljettaja saatte käyttää ajoneuvoa ainoastaan asianmukaisesti
rakennetulla eristetyllä tai päällystetyllä tiellä, taikka soratiellä.
6.2. Ilman Avisin kirjallista suostumusta, te itse, eikä hyväksytty kuljettaja saa viedä ajoneuvoa
(a) Kangaroo tai Fraser saarille,
(b) Pohjoisterritorioon ("Northern Territory"), Tasmaniaan eikä minnekään Länsi-Australiaan
Carnarvonin pohjoispuolelle,
(c ) Queenslandissa:
1.
2.

Valtatiellä no 27 Chillagoeta kauemmaksi länsisuuntaan,
Valtatiellä no 1, Normantonia kauemmaksi eteläsuuntaan, eikä Karumbaa kauemmaksi
pohjoissuuntaan.
3. Mikäli ajoneuvo on henkilö- tai kuorma-auto, ette saa sitä viedä Cooktownia
kauemmaksi pohjoissuuntaan, Lakelandia kauemmaksi länsisuuntaan eikä rannikkotiellä
Cape Tribuationia kauemmaksi,
4.
Rannikkotiellä Helenvalesta Cape Tribulationiin, eikä Laurasta Lakelandiin, ellei
ajoneuvo ole nelivetoinen W-ryhmän ajoneuvo.
(d) Lumirajan yläpuolelle Tasmaniassa, New South Walesissa ja Victoriassa kesäkuun alusta
syyskuun loppuun. Tämä alue käsittää Jindabyne New South Walesissa sekä Bright Victoriassa,
eikä
(e) ajaa hiekkarannalla eikä joissa, padoilla eikä tulvavesissä.

Ajoneuvon käyttö
7.1. Te itse ja hyväksytty kuljettaja ette saa
(a) sallia ajoneuvon käyttöä laittomaan tarkoitukseen, kilpailuun eikä minkäänlaiseen
suoritustestiin,
(b) sallia ajoneuvon käyttöä hinaukseen eikä työntämiseen,
(c) kuljettaa useampia matkustajia kuin mitä ajoneuvon turvavyöjärjestelmä sallii, eikä kuljettaa
suurempaa kuormaa kuin mitä varten ajoneuvo on tarkoitettu,
(d) kuljettaa ajoneuvoa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, eikä verialkoholinne
ylittäessä sen osavaltion tai territorion sallimaa rajaa, jossa ajoneuvoa käytetään,
(e) sallia ajoneuvon käyttöä matkustajien kuljettamiseen maksua vastaan,
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(f) käyttää ajoneuvoa sen ollessa vaurioitunut tai milloin se ei ole turvallinen,
(g) käyttää ajoneuvoa tavaroiden kuljettamiseen, ellei kuljetus ole kaikkien teidän omalla
kustannuksellanne hankittavien määräysten hyväksymisten, lupien, tai lisenssien perusteella
luvallinen, sekä ellei kuljetus ole sen valmistajan ja Avisin suositusten mukainen.,
(h) ilman Avisin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta käyttää ajoneuvoa minkäänlaisten
sellaisten syttyvien aineiden kuljettamiseen, joiden syttymislämpötila on alle 22,8 celsiusastetta,
eikä minkäänlaisten räjähteiden tai syövyttävien aineiden kuljettamiseen,
(i) käyttää ajoneuvoa lainvastaisesti.
7.2. Teidän on maksettava kaikki ilman lupaa suoritetut korjaukset sekä kaikki ajoneuvon käytöstä
vuokrakaudella aiheutuneet pysäköinti- ja muut liikennesakot.

Huolto ja turvallisuus
8.1. Teidän ja hyväksytyn kuljettajan täytyy:
(a) pitää huolta siitä, että ajoneuvon moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen tasot ovat valmistajan
ohjeiden mukaiset. Hansikaslokerossa olevat ajoneuvon käyttöohjeet antavat tarvittavat tiedot.
(b) aina pitää ajoneuvo lukittuna sekä säilyttää avaimet omanne tai hyväksytyn kuljettajan hallussa,
sekä
(c) noudattaa kaikkia turvavöitä ja lasten turvalaitteita koskevia määräyksiä.
8.2. Te ette saa korjauttaa ajoneuvoa ilman Avisin suostumusta. Avis vaatii tositteita
korjauskustannuksista omaa tilintarkastustaan sekä GST varten. Teidän täytyy Avisia varten
hankkia alkuperäinen lasku tai kuitti. Avis korvaa teille Avisin hyväksymät korjauskustannukset,
edellyttäen, että niistä esitetään tositteet. Avis ei korvaa korjauskustannuksia, ellei Avis voi todeta
niiden määrää.

Ajoneuvon palauttaminen
9.1. Teidän täytyy palauttaa ajoneuvo Avisille
(a) vuokrausasiakirjassa määrättyyn paikkaan ja aikaan,
(b) samassa kunnossa kuin missä ajoneuvo oli vuokrakauden alkaessa, kohtuullista kulumista
lukuun ottamatta.
9.2. Mikäli ilmoitatte haluavanne palauttaa ajoneuvon muuhun kuin vuokrausasiakirjassa
mainittuun paikkaan, Avis ilmoittaa teille maksettavaksenne tulevan "yhden suunnan lisämaksun".
Ellette ilmoita Avisille asiasta etukäteen, teidän on maksettava vuokrakauden päättyessä vahvistettu
"yhden suunnan lisämaksu".
9.3. Teidän täytyy palauttaa ajoneuvo Avisin vuokraamoon työaikana. Mikäli palautatte ajoneuvon
myöhemmin kuin vuokrausasiakirjassa mainittuun aikaan, teidän täytyy suorittaa kaikki
vuokrauksen lisämaksut.
9.4. Jos
(a) palautatte ajoneuvon muuna päivänä tai aikana, taikka muuhun paikkaan kuin mitä on sovittu
vuokrausasiakirjassa, tai
(b) vuokrausasiakirjan osassa "Maksut" mainittuja erityisehtoja vastaan rikotaan, sanotussa
asiakirjassa mainittuja maksuja ei sovelleta ja teidän on ajoneuvon vuokrakaudelta maksettava
Avisin vakiomaksu.
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9.5. Avis voi vaatia ajoneuvon välitöntä palauttamista, tai Avis voi ottaa ajoneuvon haltuunsa
siitä ilmoittamatta, mikäli Avisilla on perusteltua syytä epäillä, että
(a) ajoneuvoa saatetaan käyttää lainvastaiseen tarkoitukseen,
(b) ajoneuvo tai muu omaisuus todennäköisesti vaurioituu, tai että henkilövahinkoja sattuu,
(c) ajoneuvo joutuu osalliseksi työselkkaukseen.
Teidän on silloin Avisille korvattava kaikki tästä aiheutuneet kustannukset, sekä kaikki Sopimuksen
mukaiset kustannukset ja maksut siihen saakka kunnes ajoneuvon palautetaan.

Polttoaine
10. Mikäli ette hyödynnä valintamahdollisuutta "etukäteen maksettu polttoaine", tämän
vaihtoehdon ollessa käytettävissä, ja mikäli ajoneuvossa palautettaessa on vähemmän polttoainetta
kuin vuokrattaessa, teidän on maksettava vuokrausasiakirjassa vahvistettu litrakohtainen
polttoainepalvelumaksu.

Vahinkovakuutus (LDW), omaisuuden vahingot ja menetys
11.1. Tämän 11 §:n mukaisesti olette vastuussa
(a) kaikesta ajoneuvoa kohtaavasta vahingosta ja ajoneuvon tuhoutumisesta,
(b) toisen henkilön omaisuuden kärsimästä vahingosta, milloin
(i) te itse tai hyväksytty kuljettaja olette aiheuttanut vahingon, tai siihen myötävaikuttanut, tai
(ii) vahinko johtuu siitä, että te tai hyväksytty kuljettaja käytätte ajoneuvoa.
Tätä 11 §:ää ei kuitenkaan sovelleta vahinkoon tai menetykseen, josta Avis on teille vastuussa
tämän sopimuksen perusteella.
Muistakaa kuitenkin, että "ajoneuvo" tarkoittaa myös kaikkia sen osia, varusteita, lisälaitteita ja
muuta sisältöä (katso 2 §:ssä olevaa ajoneuvon määritelmää).
11.2. Mikäli ei 11.3 §:stä muuta johdu, milloin
(a) te valitsette vuokrasopimuksen mukaisen LDW-vaihtoehdon vuokrakauden alkaessa, tai milloin
se sisältyy maksuunne, sekä
(b) te soveltuvin osin maksatte vuokrausasiakirjan mukaisen omavastuun jokaiselta ajoneuvon
vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen johtavan tapahtuman osalta, taikka jokaiselta ulkopuolisen
omaisuutta kohtaavaan vahingon osalta, milloin vahinko johtuu siitä, että te tai hyväksytty kuljettaja
käytätte ajoneuvoa.
Avis
(c) luopuu 11.1 §:n mukaisesta oikeudestaan saattaa teidät vastuuseen ajoneuvon vaurioitumisesta
tai menetyksestä, sekä
(d) pitää huolen siitä, että rekisteröidyn vakuutuksenantajan myöntämä vastuuvakuutus kattaa
teidän ja hyväksytyn kuljettajan vastuun kolmannelle osapuolelle hänen omaisuuttaan kohdanneesta
vahingosta, joka johtuu siitä, että te tai hyväksytty kuljettaja käytätte ajoneuvoa.
11.3. Mikäli kuluttajasuojastanne ei muuta johdu, teidän on aina maksettava ja 11.2 § ei koske
seuraavia tapauksia:
(a) vuokrausasiakirjassa säädettyä omavastuuta, mikäli ajoneuvo kärsii vahinkoa tai tuhoutuu, tai
mikäli kolmannen osapuolen omaisuus kärsii vahinkoa,
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(b) kustannuksia ajoneuvon renkaiden korjaamisesta, mikäli vauriot eivät johdu normaalista
kulumisesta, sekä
(c) tarkoituksellisesti tehtyä tai holtittomasta käytöstä aiheutunutta vahinkoa, milloin sen on
aiheuttanut joko
(i) te itse,
(ii) ajoneuvon muu kuljettaja,
(iii) vuokrakaudella kuljetettu matkustaja.
(d) teidän aiheuttamanne ajoneuvoa tai kolmannen osapuolen omaisuutta kohdannutta vahinkoa
teidän käyttäessänne, tai salliessanne ajoneuvon käytön Sopimuksessa kielletyllä alueella,
(e) kustannuksia ajoneuvoa tai kolmannen osapuolen omaisuutta kohdanneena vahingon
korjaamisesta sen johtuessa ajoneuvon törmäyksestä sen tai tien yläpuolella esiin pistävään
esineeseen,
(f) ajoneuvon kärsimän vesivahingon aiheuttamia korjauskustannuksia, tai ajoneuvolle muutoin
tästä vesivahingosta aiheutuvia vauriota.
11.4. Tässä 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka teidän on maksettava vahingosta ja korjaamisesta, on
Avisin kohtuudella määräämä summa, joka sisältää
(a) ajoneuvon korjauskustannukset, tai ajoneuvon markkinahinta, riippuen siitä, mikä summa on
alhaisempi,
(b) tarkastuskustannukset,
(c) hinaus-, varastointi- sekä takaisinsaantikustannukset,
(d) kohtuulliset kustannukset korjausten ja hinauksen järjestämisestä sekä vastaavista
toimenpiteistä,
(e) päiväkohtainen maksu ajoneuvon käyttökelvottomuudesta. Tämä maksu perustuu ajoneuvon
arvioituun seisonta-aikaan.
Mikäli Avisin arvioima ja teidän tämän 11.4 §:n perusteella suorittama maksu ylittää lopulliset
korjauskustannukset, Avis palauttaa ylimäärän teille.
11.5. Omavastuu
(a) Olette vastuussa vuokrausasiakirjassa säädetystä omavastuumäärästä. Vastuunne koskee
jokaista yksittäistä ajoneuvon vahingoittumiseen tai menettämiseen johtavaa tapahtumaa, sekä
vahinkoa kolmannen osapuolen omaisuudelle, joka johtuu siitä, että te käytätte ajoneuvoa.
Omavastuun määrä vaihtelee, riippuen teidän iästänne, paikasta, ajoneuvotyypistä sekä
vuokramäärästä.
(b) mikäli valitsette omavastuun rajoituksen (ER), rajoitetaan vastuutanne, edellyttäen että te ette
ole syyllistynyt Sopimuksen rikkomukseen,
(c) Omavastuutanne vähentävä ER-maksu riippuu iästänne sekä vuokratun ajoneuvon tyypistä. Avis
antaa teille tietoja voimassa olevasta omavastuun määrästä sekä ER-maksuista.
(d) Avis voi milloin tahansa muuttaa tai peruttaa ER-edun ilmoittamalla siitä teille.

Avisin vastuu
12.1. Ellei Avis, tai sen työntekijä työtehtäviensä suorittamisessa ole syyllistynyt
huolimattomuuteen sekä ellei kuluttajansuojastanne muuta johdu, Avis ei ole vastuussa kenellekään
ja te sitoudutte Avisille korvaamaan omaisuuden vahingoittumisen tai menettämisen, milloin
(a) omaisuus varastetaan ajoneuvosta tai muuten menetetään vuokrakauden aikana, tai
(b) omaisuus jätetään ajoneuvoon sen jälkeen kun se on palautettu Avisille.
12.2. Tämä 12.1 § eikä mikään muukaan sopimusmääräys rajoita teidän kuluttajanoikeuksianne.
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Vaatimukset ja menettelyt
13. Mikäli sattuu vahinko, tai mikäli esitetään vaatimuksia teidän, tai hyväksytyn kuljettajan, taikka
kenen tahansa muun henkilön ajoneuvon käyttämisen johdosta, taikka mikäli ajoneuvolle tai
kolmannen osapuolen omaisuudelle sattuu vahinko, teidän ja/tai hyväksytyn kuljettajan täytyy
(a) välittömästi tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille,
(b) välittömästi ja kirjallisesti ilmoittaa tapahtumasta Avisille.
(c ) Ilman Avisin kirjallista suostumusta te ette saa antaa mitään tarjousta, eikä maksusitoumusta,
tehdä sopimista, ettekä saa luopua mistään oikeudestanne, vapauttaa ketään vastuusta, hyväksyä
mitään korvausta, ettekä saa myöntää vastuutanne.
(d) sallia Avisin tai sen vakuutuksenantajan omalla kustannuksellaan ja teidän nimissänne panna
vireille oikeudenkäynti, vastata toisen osapuolen haasteeseen sekä sopia asia teidän puolestanne,
(e) sallia ja varmistaa sen, että Avis voi teidän tai hyväksytyn kuljettajan nimessä esittää
korvausvaatimuksia korvaavaa ajoneuvoa koskevan vakuutuksen perusteella. Teidän ja hyväksytyn
kuljettajan täytyy niin ikään avustaa Avisia vaatimusten esittämisessä sekä Avisille siirtää
oikeuteenne korvaavaa ajoneuvoa koskevan vakuutuksen perusteella esittää korvausvaatimuksia.
(f) kohtuullisen ajan kuluessa laatia ja Avisille toimittaa lausuntoja ja tietoja, joita Avis tai sen
vakuutuksenantaja voi kohtuudella vaatia, mukaan luettuna osallistuminen kokouksiin asianajajan
luona sekä todistaminen oikeudessa.
Avis korvaa 13(e) ja 13(f) §:n noudattamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannuksenne.

Maksu
14.1. Vuokrakauden päättyessä teidän täytyy Avisin vaatimuksesta suorittaa
(a) vuokrausasiakirjassa tarkoitetut maksut ja niin ikään kaikki Sopimuksen mukaiset maksut,
(b) kaikki maksut, jotka Avis tai te olette suorittaneet, tai olette velvolliset suorittamaan toiselle
henkilölle ajoneuvon käyttämisen perusteella, taikka jotka asianomaiset viranomaiset ovat
määränneet teidän tai Avisin suoritettaviksi, kuten ylinopeus-, pysäköinti- ja muut
liikennerikkomussakot
(c) kaikki maksut, jotka te olette velvollinen Sopimuksen perusteella Avisille suorittamaan, joko
sopimusrikkomuksen tai muun syyn johdosta. Avis antaa teille tietoja tämän 14(1) §:n perusteella
suoritettavista maksuista.
14.2. Ajoneuvon vuokraamisesta suoritettava vähimmäismaksu vastaa
(a) yhden päivän vuokraa päiväkohtaisen, vuokrausasiakirjassa tarkoitetun tariffin mukaan, ellei 9.4
§:stä muuta johdu, sekä
(b) vuokrakauden aikana ajetusta kilometrimäärästä suoritettavaa maksua.
14.3. Matkamaksut lasketaan ajoneuvon matkamittarista.
14.4. Valtuutatte Avisin perimään kaikki sopimukseen perustuvat saatavansa veloittamalla teidän
luottokorttianne tai pankkitiliänne.
14.5. Avis palauttaa teille kuuluvan rahamäärän parhaaksi katsomallaan kohtuullisella tavalla

Suojauspaketti
15.1. Voitte valita suojauspaketin, jonka perusteella saatte omavastuun rajoituksen (ER),
henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen (PAI) sekä henkilökohtaisen matkatavaravakuutuksen
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(PEB) ilmoittamalla siitä etuasiakasprofiilissanne. Valintanne koskee kaikkia ohjelman mukaisia
vuokrauksia, joihin suojauspakettia sovelletaan. Tulevien vuokrausten osalta voitte muuttaa
kantanne ilmoittamalla Avisille siitä kirjallisesti.
15.2. Ellei tästä 15 §:stä muuta johdu, hyväksyessänne suojauspaketin teillä on oikeus saada
korvausta PAI- ja PEB-vakuutuksia koskevan ryhmävakuutuksen perusteella. Avisin
vakuutuksenantaja on "American Home Assurance Company" niminen vakuutusyhtiö.
Vakuutusehdot käyvät ilmi tuoteselostuksesta (PDS) sekä PAI/PEB-vakuutuskirjasta.
15.3. Jokaisesta vuokra-ajoneuvosta, jonka osalta olette valinneet suojauspaketin, teidän täytyy
jokaisen kokonaisen tai osittaisen vuokravuorokauden osalta suorittaa paketista vuokraushetkellä
voimassa oleva maksu.
15.4. Mikäli PAI tai PEB-ryhmävakuutusta ei enää ole saatavilla suojauspaketin osana, Avis
ilmoittaa siitä teille, mikäli olette valinnut suojauspaketin.

Avis Austraalian henkilötietosuojapolitiikka
Avis Australia tiedostaa teidän henkilötietojenne suojaamisen merkityksen.
"Commonwealth Privacy Act 1988 (Privacy Act) nimisessä laissa säädetään miten Australian
yksityisen sektorin yhteisöiden pitää käsitellä henkilötietoja, esimerkiksi nimeä ja osoitetta. Näissä
ehdoissa selostetaan, miten Avis Australia suojaa henkilötietojanne. Ehdot sisältävät niin ikään
yhteenvedon siitä, miten keräämme, käytämme ja ilmoitamme antamianne henkilötietoja.
Tilatessanne palvelujamme suostutte siihen, että me käytämme henkilötietojanne näiden ehtojen
mukaisesti. Viittaamme näiden ehtojen kappaleeseen "Mihin suostutte?"
Näitä ehtoja sovelletaan Australiassa säilytettyihin henkilötietoihinne. Koska Avis-ryhmällä on
liiketoimintaa useissa maissa (katso alla) henkilötietojanne säilytetään muissakin maissa. Avisryhmän näissä maissa toimiva henkilöstö sekä franchsing- ja lisenssihaltijat pääsevät käsiksi
henkilötietoihinne. Näitä periaatteita ei sovelleta Avis-ryhmän Australian ulkopuolella säilytettyihin
henkilötietoihin. Eräissä maissa, joissa Avis toimii, on yksityiseenkin sektoriin sovellettava ja
Australian lainsäädäntöön verrattava tietosuojalainsäädäntö. Eräissä muissa maissa sellaista
lainsäädäntöä ei ole.

Avisia koskevia tietoja
"Avis Australia" on "W.T.H. Pty Limited ABN nimisen ja numerolla 15 000 165 855 rekisteröidyn
yhtiön toiminimi. Tämä yhtiö on Yhdysvalloissa sijaitsevan Avis Rent A Car System, LLC
tytäryhtiö.
Avis Rent A Car System LLC, sen tytäryhtiöt ja sen osakkuusyhtiöt operoivat liikevaihdolla
mitattuna maailman toiseksi suurinta yleiskäyttöajoneuvojen vuokraustoimintaa. Yritysryhmä
tarjoaa liikeasiakkaille ja vapaa-ajan asiakkaille laajan palveluvalikoiman yli 1 650:ssa
toimipaikassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa sekä EteläAmerikassa ja Karibiassa.
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Avis Rent A Car System LLC:lla on markkinointiyhteistyötä Avis Europe oyj:n kanssa.
Viimeksi mainittu on erillinen Isossa Britanniassa toimiva yhtiö, joka omistaa ja franchisingpohjalla operoi 3 050 Avis-vuokraamoa Euroopassa, Keski-Idässä, Aasiassa sekä Afrikassa.
Avis-ryhmä on tunnettu alansa johtavana yrityksenä uuden teknologian käytössä. Ryhmän
asiakasuskollisuus ryhmää kohtaan on niin ikään maailman huipputasolla.

Mitä henkilötietoja Avis Austraalia kerää ja miten kerääminen suoritetaan?
Kun vuokraatte ajoneuvon Avis Australialta meidän täytyy kerätä tiettyjä teitä koskevia
henkilötietoja. Mitä tietoja Avis kerää teiltä riippuu siitä, mitä palveluja käytätte. Henkilötiedot
voivat koskea seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nimenne,
osoitteenne,
puhelinnumeronne,
telefaksinne,
syntymäpäivänne,
Kuljettajan ajokorttin numero,
Frequent Traveller -ohjelman numeronne,
ajoneuvoa koskeva preferenssinne,
luottokorttinne numero ja sen voimassaolon päättymispäivä,
sähköpostiosoitteenne,
yhtiönne toiminimi sekä työntekijänumeronne,
sellaisten henkilöiden yhteystiedot, jotka voivat antaa ammattianne tai liiketoimintaanne
koskevia viitetietoja

Tietyissä tilanteissa keräämme myös teitä koskevia luottamuksellisia tietoja. Sellaisia ovat
esimerkiksi jäsenyytenne liiketoimintajärjestössä, jotta voisimme teille myöntää asianmukaiset
alennukset. Tietosuojalain perusteella luottamuksellisia ovat muun muassa tiedot yksityishenkilön
jäsenyydestä liiketoimintayhdistyksessä tai -järjestöissä. Keräämme teitä koskevia luottamuksellisia
tietoja ainoastaan teidän suostumuksellanne, tai muuten lain perusteella.
Tallennamme niin ikään tietoja siitä, missä saitte ajoneuvon haltuunne sekä päivästä, kellonajasta ja
paikasta, milloin ja missä ajoneuvo palautettiin.
Miten nämä tiedot kerätään, riippuu siitä, mitä palvelujamme käytätte. Voimme kerätä tietoja
suoraan teiltä puhelimitse, telefaksilla, sähköpostitse, tiskin äärellä, täyttäessänne hakemus- tai
liittymiskaavakkeen, taikka internetperusteisen järjestelmämme kautta. Voimme niin ikään kerätä
teitä koskevia tietoja välillisesti matkatoimiston, yritysohjelman, tai sellaisen ohjelman kautta,
jonka osallisia olemme.
Voitte kieltäytyä antamasta tiettyjä henkilötietojanne, mutta siinä tapauksessa me emme ehkä pysty
toimittamaan teille palveluja, tai rajoitatte mahdollisuuksiamme teille toimittaa sen tason palveluja,
joita muuten voisitte edellyttää meiltä.
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Miten Avis käyttää ja luovuttaa henkilötietojanne?
Pyrimme siihen, että vuokraus sujuu ongelmitta. Pyrimme niin ikään jokaisen asiakkaan kanssa
luomaan molemminpuolisesti tyydyttävän ja pysyvän asiakassuhteen. Jotta pystyisimme teille
tuottamaan sen tason palveluja, joita uskomme teidän vaativan, voimme käyttää ja luovuttaa
henkilötietojanne seuraaviin tarkoituksiin:
Yleiset tarkoitukset
Käytämme henkilötietojanne seuraaviin tarkoituksiin:
• pyytämänne palvelujen tarjoamiseksi,
• näiden palvelujen hoitamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin,
• tutkimukseen, palvelujemme parantamiseen, kehitykseen ja suojaamiseen,
• asiakastyytyväisyystutkimuksiin sekä tuotteidemme parannuksia koskevaan tiedottamiseen,
• ohjelmistomme ja muiden liiketoimintajärjestelmiemme ylläpitämiseen.
Meillä on oikeus ilmoittaa henkilötietonne osakkuus- ja muille yhtiöille, muun muassa
• Avis Rent a Car Inc, Avis Europe oyj sekä muille Cendant-konsernin jäsenyhtiöille sekä
Avis konsernin toimiluvan- ja lisenssinhaltijoille,
• omalle yhtiöllenne ja järjestöllenne, mikä käytätte palvelujamme tämän yhtiön tai järjestön
lukuun,
• yhteistyökumppaneillemme, mikäli olette mukana heidän Frequent Traveller järjestelmissään ja mikäli olette pyytänyt meitä lähettämään heille vuokrasopimustanne
koskevia tietoja,
• palvelujamme toimittaville alihankkijoille, esimerkiksi markkinatutkimuksia ja postitusta
hoitaville yrityksille,
• luottokorttiyhtiöille,
• luottovalvontayhtiöille sekä petostutkintaelimille,
• perintätoimistoille, mikäli laiminlyötte maksuvelvollisuutenne meille,
• viranomaisille ja muille elimille, joiden tehtävänä on liikennerikkomusten selvittäminen,
• ajokorttiviranomaisille,
• lainkäyttö- ja täytäntöönpanoviranomaisille, mikäli tietojen luovuttaminen on lain mukaan
pakollista.
Tietojen käyttö tai julkaiseminen markkinointitarkoituksiin
Avis voi käyttää ja muille ilmoittaa henkilötietonne tarkoituksella teille tarjota Avis Australian,
Avis Rent A Car Systems Inc:n., Avis Europe oyj:n sekä Cendant-konsernin muiden jäsenyhtiöiden,
osakkuusyritysten sekä franchising- ja lisenssihaltijoiden tarjoamia tuotteita ja palveluja. Avis voi
niin ikään käyttää, mutta ei julkaista henkilötietonne tarkoituksella teille tarjota Avisin
yhteistyöohjelmiin osallistuvien yhtiöiden tarjoamia tuotteita ja palveluja. Voitte kieltää Avisia
käyttämästä teidän henkilötietojanne suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä vuokrausasiakirjassa
tai ottamalla yhteyttä meihin (katso alla olevaa kohtaa "Lisätietoja antaa".)
Tietojenne ilmoittaminen Australian ulkopuolella
Kun luovutatte henkilötietonne meille, ne tallennetaan Avis-ryhmän Yhdysvalloissa sijaitsevaan ja
siellä ylläpidettyyn keskustietokantaan. Riippuen siitä miten käytätte palvelujamme, Avis-ryhmän
muissa maissa toimiva henkilökunta sekä ryhmän franchising- ja lisenssinhaltijat pääsevät käsiksi
henkilötietoihinne. Eräissä maissa, joissa toimimme, on yksityiseenkin sektoriin sovellettava
tietosuojalainsäädäntö. Eräissä muissa maissa, mukaan luettuna Yhdysvallat, sellaista lainsäädäntöä
ei ole.
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Miten Avis Austraalia suojaa henkilötietojanne?
Me ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin suojataksemme kaikkia hallussamme olevia
henkilötietoja väärinköytöstä, menetystä, asiattomiin käsiin joutumista, muuttamista tai julkisuuteen
saattamista vastaan. Suojaus koskee sekä sähköisessä että paperimuodossa olevia tietoja.

Voinko päästä käsiksi Avis Austraalin minua koskeviin tietoihin?
Voitte päästä käsiksi hallussamme oleviin teitä koskeviin henkilötietoihin, kuitenkin eräin
rajoituksin. Tavallisesti myönnämme pääsyn näihin tietoihin maksutta. Mikäli kuitenkin vaaditte
pääsyä laajaan tietoaineistoon, tai mikäli meidän on arkistoistamme haettava pyytämänne tiedot,
voimme periä kohtuulliset kustannuksemme kattavan maksun. Alla on tietoja siitä, miten meihin
otetaan yhteyttä.

Kertokaa meille, jos on tarvetta päivittää henkilötietonne tai toivomuksenne.
Jos uskotte hallussamme olevat, teitä koskevat henkilötiedot eivät ole oikeita tai epätäydellisiä,
ilmoittakaa meille siten, että voimme ne päivittää. Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin
varmistaaksemme, että hallussamme olevat tiedot ovat ajan tasalla. Kuitenkin kaikki ilmoitukset
henkilötietojanne ja preferenssejänne koskevista muutoksista ovat meille erittäin hyödylliset.
Tietoja miten voitte ottaa meihin yhteyttä, saatte alla.

Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni lisätietoja?
Mikäli teillä on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojanne, tai mikäli uskotte meidän
käsitelleen henkilötietojanne epäasianmukaisesti, voitte ottaa meihin yhteyttä seuraavin tavoin:
Postitse: The Privacy Officer
Avis Australia
Level 2
15 Bourke Road
Mascot NSW 2020
Faksilla: The Privacy Officer,
Avis Australia
Faksi no: 02 9353 9017
Puhelimitse: The Privacy Officer
Avis Australia
Telephone no: 02 9353 9033
Sähköpostitse: customer.service@avis.com.au
Mikäli edelleen olette tyytymätön siihen, miten käsittelemme kyselyänne, voitte ottaa yhteyttä
Australian tietosuojavaltuutettuun "Australian Privacy Commisioner" puh. 1300 363 992.
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Mihin suostutte?
Antaessanne henkilötietonne meille suostutte siihen, että me käytämme tietojanne sekä ilmoitamme
ne muille tämän selvityksen mukaisesti, erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:
•
•

•

Tietojenne käyttäminen ja ilmoittaminen pyytämänne palvelun toimittamiseksi, sekä muihin
vastaaviin tarkoituksiin, mukaan luettuna liiketoimintamme hoitaminen, suojaaminen ja
kehittäminen,
Henkilötietojenne ilmoittaminen Australian ulkopuolella toimiville toimijoille. Niihin kuuluvat
Yhdysvalloissa sijaitseva Avis Rent A Car System Inc, Avis Europe oyj sekä muut Cendantkonsernin jäsenyhtiöt, Avis-ryhmän franchising- ja lisenssinhaltijat ja ohjelmaan osallistuvat
yhteisöt. Teidän on otettava huomioon, että tietojenne ollessa käytettävissä Australian
ulkopuolella niihin ei ehkä sovelleta henkilötietosuojalain edellyttämää suojan tasoa.
Henkilötietojenne käyttäminen suoramarkkinointiin. Ellette halua henkilötietojanne käytettävän
tähän tarkoitukseen, voitte tehdä merkinnän siitä vuokrausasiakirjaan, tai ottaa meihin yhteyttä
(katso edellä).

Vuokrausehtojen muutokset?
Tämä on tällä hetkellä voimassa oleva, henkilötietojen käsittelyä koskeva selvityksemme. Se korvaa
muun tähän päivään saakka julkaisemamme henkilötietoselvitykset.
Voimme milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja. Ottakaa yhteyttä Avis Australiaan saadaksenne
tietoja ajan tasalla olevasta selvityksestämme (katso edellä oleva kappale "Keneen voin ottaa
yhteyttä lisätietojen saamiseksi?”)
Tässä periaateasiakirjassa Avis Australia selvittää teille, miten voitte ottaa meihin yhteyttä, mikäli
teillä on Avis Australian hallussa olevia henkilötietojanne koskevia kysymyksiä. Avis Australia
kehottaa teitä tutustumaan tähän tietosuoja-asiakirjaan sekä säilyttämään sen vastaisen varalta.
(4) milloin ajoneuvo on nelivetoinen, Cooktownin tai Lauran toissapuolen pohjoissuuntaan,
(d) Tasmanian, New South Walesin ja Victorian lumirajan yläpuolella, eli Jindabynessa New South
Walesissa sekä Brightissa Victoriassa, kesäkuun alusta syyskuun loppuun, tai
(e) uimarannoilla eikä puroissa, padoissa, joissa tai tulvavesissä.
(d) sallia Avisin, tai sen vakuutuksenantajan omalla kustannuksellaan nostaa kolmansia osapuolia
vastaan kanteita ja vastata niihin, tai sopia asia teidän nimissänne,
(e) pitää huolta siitä, että Avis voi teidän tai hyväksytyn kuljettajan nimissä nostaa kanteen minkä
tahansa sovellettavan korvaavan ajoneuvon vakuutuksen perusteella. Niin ikään teidän ja
hyväksytyn kuljettajan täytyy avustaa Avisia kanteen nostamisessa sekä Avisille siirtää oikeus
nostaa kanne korvaavan ajoneuvon vakuutuksen perusteella,
(f) kohtuullisen ajan kuluessa Avisille toimittaa tietoa ja lausuntoja sekä antaa Avisille tai sen
vakuutuksenantajalle kaikki niiden vaatima kohtuullinen apu, mukaan luettuna kokoukset
asianajajan luona sekä todistaminen tuomioistuimessa.
Avis korvaa teille 13(e) ja 13(f) pykälien noudattamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
(i) te itse,
(ii) kuka tahansa ajoneuvon muu kuljettaja,
(iii) kukin vuokrakaudella kuljetettu matkustaja,
(d) kustannukset ajoneuvoa tai kolmannen osapuolen omaisuutta kohdanneen vahingon
korjaamisesta, jonka olette aiheuttaneet käyttäessänne, tai salliessanne jonkun muun käyttää
ajoneuvoa tämän sopimuksen kieltämällä alueella,
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(e) kustannukset ajoneuvoa tai kolmannen osapuolen omaisuutta kohdanneen vahingon
korjaamisesta, joka aiheutuu ajoneuvon törmäämisestä johonkin tien tai ajoneuvon yläpuolella
riippuvaan esineeseen,
(f) kustannukset ajoneuvoa kohdanneen vesivahingon tai sen alustaa kohdanneen vaurion
korjaamisesta sekä alustan vaurioitumisen ajoneuvolle aiheuttaman vahingon korjaamisesta.
15.4. Mikäli PAI- ja PEB-ryhmävakuutusta ei enää ole saatavilla suojauspaketin osana, Avis
ilmoittaa teille, jos olette tämän vaihtoehdon valinnut.
SUOJAUSPAKETTI
15.1. Voitte valita suojauspaketin, jonka perusteella saatte omavastuun rajoituksen (ER),
henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen (PAI) sekä henkilökohtaisen matkatavaravakuutuksen
(PEB). Valinta merkitään etuasiakasprofiiliinne. Valintanne koskee kaikkia ohjelman mukaisia
vuokrauksia, joihin suojauspakettia sovelletaan. Tulevien vuokrausten osalta voitte muuttaa
kantanne ilmoittamalla Avisille siitä kirjallisesti.
15.2. Ellei tästä 15 §:stä muuta johdu, hyväksyessänne suojauspaketin teillä on oikeus saada
korvausta PAI- ja PEB-vakuutuksia koskevan ryhmävakuutuksen perusteella. Avisin
vakuutuksenantaja on "American Home Assurance Company" niminen vakuutusyhtiö.
Vakuutusehdot käyvät ilmi tuoteselostuksesta (PDS) sekä PAI/PEB-vakuutuskirjasta.
15.3. Jokaisesta vuokra-ajoneuvosta, jonka osalta olette valinneet suojauspaketin, teidän täytyy
jokaisen kokonaisen tai osittaisen vuokrapäivän osalta suorittaa paketin vuokraushetkellä voimassa
oleva maksu.
15.4. Mikäli PAI ja PEB-ryhmävakuutusta ei enää ole saatavilla suojauspaketin osana, Avis
ilmoittaa teille asiasta, mikäli olette valinnut suojauspaketin.
AVISIN AUSTRALIAN YKSITYISSUOJAA KOSKEVA POLITIIKKA.
Avis Australia korostaa teidän yksityissuojanne merkitystä.
Vuonna 1998 säädetyssä yksityissuojalaissa ("The Commonwealth Privacy Act 1988 (Privacy Act)
säädetään, miten Australian yksityisen sektorin yritysten ja järjestöjen pitää käsitellä henkilötietoja.
Tässä selvitetään, miten Avis Australia turvaa teidän yksityisyyssuojaanne sekä miten keräämme,
käsittelemme ja ilmoitamme teidän antamianne henkilötietoja.
Tilatessanne meidän palvelujamme suostutte myös siihen, että käytämme ja ilmoitamme teitä
koskevia henkilötietoja tämän politiikkamme mukaisesti. Lisätietoja saatte tämän selvityksen
kappaleessa "Suostumuksenne ja hyväksymisenne".
Näitä periaatteita sovelletaan Australiassa säilytettyihin henkilötietoihinne. Koska Avis-konsernilla
on liiketoimintaa useissa maissa, henkilötietojanne säilytetään muissakin maissa. Avis-konserning
näissä maissa toimiva henkilöstö sekä franchising- ja lisenssihaltijat pääsevät käsiksi
henkilötietoihinne. Näitä henkilötietosuojaperiaatteita ei sovelleta Avis-konsernin Australian
ulkopuolella säilytettyihin henkilötietoihin. Eräissä maissa, joissa Avis toimii, on yksityiseen
sektoriin sovellettava ja Australian lainsäädäntöön verrattava tietosuojalainsäädäntö. Eräissä muissa
maissa, joissa Avisilla on liiketoimintaa, sellaista lainsäädäntöä ei ole.
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Tässä selvityksessä selostetaan teille, miten voitte ottaa meihin yhteyttä, mikäli teillä on Avis
Australian hallussa olevia henkilötietojanne koskevia kysymyksiä.
Kehotamme teitä tutustumaan henkilötietonne suojaan sekä säilyttämään asiakirjan vastaisen
varalta.
ILMOITTAKAA MEILLE, JOS TEIDÄN HENKILÖTIETONNE, TAI TOIVOMUKSENNE
ON PÄIVITETTÄVÄ.
Mikäli katsotte hallussamme olevien teitä koskevien tietojen olevan vanhentuneita tai
epätäydellisiä, pyydämme meille siitä ilmoittamaan, jotta voisimme päivittää teitä koskevat
tietomme. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sen seikan varmistamiseksi, että
tietomme ovat ajan tasalla. Kuitenkin tehtävämme helpottuu, mikäli ilmoitatte meille
henkilötietojanne tai preferenssejänne koskevista muutoksista. Alla on tietoja siitä, miten meihin
otetaan yhteyttä.
PAI/PAB-vakuutus

W.T.H. Pty Limited, jonka toiminimi on "Avis Australia"
HENKILÖKOHTAINEN TAPATURMAVAKUUTUS (PAI)
HENKILÖKOHTAINEN MATKATAVARAVAKUUTUS (PEB)
Vakuutusta koskeva ilmoitus ja vakuutuskirjan sanamuoto
Tämän vakuutuksen on myöntänyt vakuutusyhtiö American Home Assurance Company,
ABN 67 007 483 267, AFSL No 230903,
Yhdysvalloissa rekisteröity osakeyhtiö,
jonka toiminimi on AIG Australia,
American International Group, Inc -nimisen konsernin jäsenyhtiö.
Melbourne:
Sydney:
Brisbane:
Perth:

549 St. Kilda Road, VIC 3004 (03) 9522 4000
220 George Street, NSW 2000 (02) 9240 1711
10 Eagle Street, QLD 4000 (07) 3220 0700
77 St. George’s Terrace, WA 6000 (08) 9202 1366

Tämä asiakirja sisältää vakuutusehtonne, sekä vakuutuksen määräykset ja poikkeukset. On tärkeätä,
että luette ja ymmärrätte ne sekä että säilytätte ne turvallisessa paikassa.
Päivitetty 21. päivänä heinäkuuta 2006.

Vakuutuksen järjestäminen
Tämän vakuutuksen on myönnetty yhtiölle "W.T.H Pty Ltd trading" toiminimellä "Avis Australia".
Vakuutuksenantaja on vakuutusyhtiö
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American Home Assurance Company
ABN 67 007 483 267
AFSL 230903, Yhdysvalloissa rekisteröity osakeyhtiö toiminimellä Trading as AIG Australia
(‘AIG Australia’)
549 St. Kilda Road
Melbourne VIC 3004
American Home Assurance Company, jonka toiminimi on AIG Australia, on myöntänyt tämän
vakuutuksen Australian rahoitustarkastuksen ("Australian Securities and Investments Commission"
"ASFL") meille myöntämän luvan perusteella.
AIG Australian laatima tuoteselostus
Avis Australialle myönnetyn ryhmävakuutuksen edunsaajat ovat Avis Australian asiakkaat, jotka
ostavat suojauspaketin. Tätä vakuutusta ei myydä henkilökohtaisesti eikä yksityishenkilöille.
Avis Australia ei toimi AIG Australian puolesta eikä Avis Australia ottaessaan tämän vakuutuksen
saa mitään provisiota eikä muitakaan etuja.

Vakuutuksen sisältö
Tuoteselostus
SANAMUOTO
Määritelmät
1 §. Henkilökohtainen tapaturmavakuutus
Osa A.
Määritelmät:
1 § - Henkilökohtainen tapaturmavakuutus
Osa A: Kertamaksukorvaus
Osa B: Viikoittain suoritettava henkilövahinkokorvaus
2 §. Matkatavaravakuutus
Yleiset poikkeukset
Yleiset vakuutusehdot

Tuotesolostus
1. MITÄ TUOTESELOSTUS ON?
Tuoteselostuksessa ("PDS") annetaan tietoja suojauspakettiin kuuluvien henkilökohtaisten
tapaturma- ja matkatavaravakuutusten perusteella annettavista keskeisistä korvauksista sekä
vakuutusten pääkohteista. Vakuutusehdot käyvät ilmi vakuutusasiakirjasta.
2. KESKEISET EDUT
Tämä vakuutus on ryhmävakuutuksen muodossa myönnetty Avis Australialle. Henkilökohtaisia
vakuutuksia ei myönnetä. Vakuutuksen perusteella korvataan tietyt vakuutustapahtumat, muun
muassa.
PYKÄLÄ
1§

PYKÄLÄN OTSIKKO
Henkilökohtainen

VAKUUTUSKORVAUS
Tietoja on osissa A ja B alla.
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Osa A

tapaturmavakuutus
Kertamaksukorvaus

Kuolemaan, pysyvään
totaaliseen invaliditeettiin
sekä erikseen mainittuun
pysyvään kokonaisvammaan
johtava vamma.

Osa B

Viikoittainen korvaus
vammasta

Viikoittainen korvaus
vammasta, joka johtaa
tilapäiseen osittaiseen tai
pysyvään totaaliseen
invaliditeettiin. Osan B
mukaisia korvauksia
supistetaan siltä osin kuin
vammasta saa korvausta,
työeläkkeen, muun
vakuutuksen, tai kolmannen
osapuolen
liikennevakuutuksen
perusteella. Viikoittaista
korvausta maksetaan
enintään 52 viikolta.

Osa 2

Matkatavaravakuutus

Vuokratussa ajoneuvossa
olevien matkatavaroiden
menettäminen tai
vahingoittuminen.

Tarkempia tietoja vakuutuskorvauksista sekä niiden enimmäismäärästä löytyy vakuutuskirjasta
sekä sen sisältämästä tapahtumaluettelosta. Vakuutuskorvausta suoritetaan vain
tapahtumaluettelossa mainituista vakuutustapahtumista. Korvaukseen sovelletaan vakuutuskirjassa
mainittuja ehtoja ja rajoituksia.
3. TÄRKEITÄ TIETOJA
Kehotamme teitä lukemaan vakuutuskirjan huolellisesti sekä yksityiskohtaisesti perehtymään tämän
vakuutuksen korvausvaatimuksen esittämistä, vakuutuskorvausta sekä vakuutusehtoja koskeviin
kohtiin. Ottakaa erityisesti huomioon, että
• vakuutuskirja sisältää määritelmiä,
• tietyissä tapauksissa korvausta ei myönnetä. Nämä tapaukset on lueteltu vakuutuskirjassa.
Ottakaa erityisesti huomioon vakuutuskirjassa luetellut yleiset poikkeusehdot, joita
sovelletaan kaikkiin vakuutuskirjan osiin.
• Vakuutuskirjassa selostettuja yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan niin ikään.
• Tämän vakuutuskirjan mukaan sovelletaan ikärajoja. Vakuutetun henkilön täytyy olla
vähintään 18 ja vähemmän kuin 70 vuoden ikäinen. Vakuutuskirja sisältää lähempiä tietoja
ikärajoista.
Tämä asiakirja sisältää myös tärkeitä tietoja vakuutetun henkilön oikeuksista ja velvoitteista,
mukaan luettuna tietoja yksityisyyden suojasta sekä yleisistä vakuutusten käytännesäännöistä.
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4. KUSTANNUKSET
Avis Australia maksaa ryhmävakuutuksesta vuosittain AHAC:lle vakuutusmaksun. Suojauspaketin
ostavat Avis Australian asiakkaat saavat korvausta tämän vakuutuksen perusteella. Vakuutuksen
hinta sisältyy suojauspakettiin.
Omavastuu
2 §:ssä mainittuun henkilökohtaiseen matkatavaravakuutukseen sovelletaan 25 $ määräistä
omavastuuta.
5. KORVAUSHAKEMUSTEN ESITTÄMINEN
Vakuutuskirjan osassa Yleiset vakuutusehdot on tietoja korvausvaatimusten esittämisestä.
Kehotamme lukemaan tämän osan huolellisesti. Korvaushakemuksen yhteydessä on esitettävä
näyttöä vakuutetun henkilön henkilöllisyydestä sekä muuta todistusaineistoa, kuten
lääkärintodistuksia, kuitteja sekä tarvittaessa lisänäyttöä vahingon aiheuttamista menetyksistä.
Korvaushakemus on toimitettava tämän asiakirjan kannen sisäpuolella mainittuun osoitteeseen.
Tiettyjen vakuutuskorvausten osalta sovelletaan omavastuuta. Vakuutuskirjasta saa lisätietoja.
6. YLEISET VAKUUTUSTEN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT
Vakuutusalalla on laadittu yleiset käytännesäännöt. Niiden tarkoituksena on vakuutusalan
palvelutason ja toimintatapojen kehittäminen. Säännöt sisältävät muun muassa seuraavaa:
• Esittäessänne korvaushakemuksen selostamme teille selväkielisesti mitä tietoja tarvitsemme
ja miten teidän tulee menetellä kun esitätte hakemuksenne.
• Vastaamme välittömästi hakemustanne koskeviin avunantopyyntöihinne ja käsittelemme
hakemuksenne viivytyksettä.
7. RIITOJEN RATKAISU
Sitoudumme tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti käsittelemään kaikki meidän tuotteitamme ja
palvelujamme koskevat valitukset.
1. Mikäli haluatte valittaa tuotteistamme ja palveluksistamme, pyydämme kirjoittamaan seuraavalle
instanssille:
The Compliance Manager
AIG Australia
549 St Kilda Road, Melbourne
VICTORIA 3004.
2. Mikäli edelleen olette tyytymätön, voitte pyytää sisäistä riitojen ratkaisulautakuntaamme
("lautakunta") ottamaan asianne käsiteltäväkseen. Toimitamme lautakunnan ratkaisun teille 15
työpäivän kuluessa.
3. Mikäli ette tyydy lautakunnan päätökseenkään, voitte hakea muutosta itsenäiseltä
riitojenratkaisuelimeltä, nimeltään " Insurance Enquiries and Complaints Limited ("IEC"). Tämä
ulkopuolinen riitojenratkaisuelin voi tehdä AHAC:ia sitovia päätöksiä.
Elimen yhteystiedot:
Insurance Ombudsman Services
Puhelin: 1300 780 808 (paikallispuhelumaksu)
Sähköposti: ios@insuranceombudsman.com.au
Internet: http://www.insuranceombudsman.com.au
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PO Box 561, Collins St West Post Office,
Melbourne, VIC 8007

VAKUUTUSKIRJAN SISÄLTÖ
Määritelmät
Tässä vakuutuskirjassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
Hyväksytty kuljettaja tarkoittaa jokaista vuokrasopimuksessa hyväksytyksi kuljettajaksi sanottua
henkilöä.
Vakuutuskirjan 1 §:ssä mainittu vakuutuskorvaus tarkoittaa meidän suoritettavaa korvausta
vakuutuskirjan 1 §:ssä tarkoitetun vakuutustapahtuman sattuessa.
Vakuutuskirjan 1 §:ssä tarkoitettu vakuutustapahtuma tarkoittaa vakuutuskirjan 1 §:ssä olevassa
tapahtumataulukossa tarkoitettua tapahtumaa.
Omavastuu tarkoittaa vakuutetun henkilön jokaisesta vakuutustapahtumasta suoritettavaa omaa
maksua.
Tulo tarkoittaa:
(a) Vakuutetun työntekijän osalta hänen omalla työllään ansaitsemaansa bruttoviikkopalkkaa, ennen
tuloveroja, ja henkilökohtaisia vähennyksiä, mutta lukuun ottamatta bonusta, palkkioita,
ylityöpalkkaa, päivärahaa ja muita korvauksia, tai
(b) sellaisen vakuutetun työntekijän osalta, jonka palkka työsuorituksestaan maksetaan
bruttoperusteisena kokonaissummana, hänen omalla työllään ansaitsemaa bruttoviikkopalkkaa,
mukaan luettuna palkka, virka-auto ja matkakorvaukset, klubien liittymis- ja jäsenmaksut,
asuntolaina, vuokrakorvaus sekä vaatetus- ja ateriakorvaus, mutta lukuun ottamatta bonusta,
palkkioita, ylityöpalkkaa, päivärahaa ja muita korvauksia, taikka
(c ) itseään työllistävän vakuutetun yrittäjän osalta, hänen omasta työstään ansaitsemansa
viikoittaiset bruttotulonsa, kaikkien liiketoimintaan liittyvien välttämättömien kustannusten
vähentämisen jälkeen. Nämä summat lasketaan sitä vakuutustapahtumaa välittömästi edeltävän 12
kuukauden ajalta, jonka perusteella tämän vakuutuskirjan mukaista korvausta vaaditaan.
Vahinko tarkoittaa vakuutetun henkilön kärsimää ruumiinvammaa, jonka syynä on äkillinen,
väkivaltainen, ulkoinen ja näkyvä tapahtuma, joka ei ole yhteydessä mihinkään muuhun vamman
syyhyyn, mukaan luettuna jo ennestään olevaa fyysistä tai synnynnäistä sairautta, sekä edellyttäen,
että vahinko
(a) ilmenee sinä päivänä, tai sen jälkeen, jolloin vakuutetun henkilön henkilökohtainen, "PAI ja
PEB yleiset ehdot" otsikon 1 §:ssä mainittu vakuutus tulee voimaan, sekä
(b) johtaa vakuutuskirjan 1 §:n alla olevassa tapahtumaluettelossa mainittuun seuraukseen 12
kuukauden kuluessa vahinkopäivästä.
Vakuutettu henkilö tarkoitta
(a) PAI-vakuutuksen osalta vuokralle ottajaa ja hyväksyttyä kuljettajaa, sekä
(b) PEB-vakuutuksen osalta vuokralle ottajaa, hyväksyttyä kuljettajaa sekä vuokralle ottajan ja
hyväksytyn kuljettajan mukana matkustavaa henkilöä, kuitenkin liftaajia lukuun ottamatta.
Raaja tarkoittaa olkapään ja ranteen välistä käsivartta sekä lonkan ja nilkan välistä jalkaa.
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Australian sairasvakuutuksen piirin ulkopuolella oleva sairaanhoitokustannus tarkoittaa:
(a) Kustannuksia, joista ei makseta täyttä tai osittaista sairasvakuutuskorvausta ja joista ei makseta
vakuutetulle henkilölle korvausta mistään muualtakaan ja jotka syntyvät 12 kuukauden kuluessa
siitä kun vakuutettu henkilö kärsi vahingon.
(b) Kustannuksia, jotka vakuutettu henkilö itse on maksanut laillistetun lääkärin, rekisteröidyn
yksityissairaalan, fysioterapeutin, kiropraktikon, osteopaatin, sairaanhoitajan tai vastaavan
lääkintäpalveluja henkilön tai laitoksen antaman todistuksen perusteella siitä, että hoito on
välttämätön.
(c) Kustannuksiin kuuluu kustannukset lääkeaineista sekä ambulanssikuljetuksesta.
(d) Kustannuksiin eivät sisälly hammashoidon aiheuttamat kustannukset, ellei hoito ole välttämätön
terveiden ja luonnollisten hampaiden hoitamiseksi, eikä hoito koske maitohampaita eikä
tekohampaita.
Huomautus: Australian sairasvakuutuksen ulkopuolella oleviin kustannuksiin ei sisälly
kustannuksia, joista kokonaan tai osittain suoritetaan sairasvakuutuksesta korvausta, eikä niihin
sisälly vakuutetun henkilön maksettavia summia sairasvakuutuskorvauksen vähentämisen jälkeen.
Kustannukset joita ei korvata
Me emme ole velvollisia korvaamaan seuraavia kustannuksia:
(a) Kustannukset joista vakuutettu henkilö saa korvausta muun vakuutuksen tai muun sairaanhoitoa,
fysioterapiaa tai muuta vastaavaa hoitoa korvaavan vakuutuksen tai muun järjestelmän perusteella,
lukuun ottamatta tämän muun vakuutus- tai korvausjärjestelmän omavastuuta.
(b) Kustannukset, joihin sovelletaan vuoden 1953 kansanterveyslain ("National Health Act") 67 §:n
perusteella, myöhempine muutoksineen.
(c) Enemmän kuin tapahtumaluettelon C-osassa mainittu prosenttiosuus kustakin korvauksesta,
kaikkien vähennysten ja omavastuun jälkeen.
(d) Kustannukset, joita me emme lain mukaan voi korvata.
Minkään yksittäisen vamman osalta kokonaisvastuumme ei ylitä tapahtumaluettelon C-osassa
säädettyä määrää.
PAI tarkoittaa tämän vakuutuskirjan 1 §:n perusteella suoritettavaa korvausta.
PEB tarkoittaa tämän vakuutuskirjan 2 §:n perusteella suoritettavaa korvausta.
Pysyvä tarkoittaa 12 perättäisen kuukauden ajan kestävää vammaa, joka tämän ajanjakson
päättyessäkin on parantumaton.
Pysyvä kokonaisinvaliditeetti tarkoittaa 12 perättäisen kuukauden ajan kestävää invaliditeettia,
jonka laillistettu lääkäri (muu kuin vakuutettu itse, tai hänen perheensä jäsen) tämän ajan kuluessa
toteaa olevan parantumaton ja joka täysin estää vakuutettua henkilöä koskaan enää harjoittamasta
mitään liiketoimintaa, ammattia, muuta toimintaa tai hakemasta sellaista työtä, johon hän muuten
koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella olisi pätevä.
Vakuutuskausi tarkoittaa teidän osaltanne vakuutuskirjassa määrättyä aikaa ja vuokralle ottajan
osalta se tarkoittaa vuokrasopimuksessa määrättyä vuokrakautta, joksi vuokrataan Avis Australian
ajoneuvo.
Vuokralle ottaja tarkoittaa henkilöä, jonka kanssa te olette tehneet vuokrasopimuksen.
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Vuokrasopimus tarkoittaa "Avis Standard Rental Agreement" vakiovuokrasopimusta, tai Avisin
maailmanlaajuista "Avis Worldwide Rental Agreement" sopimusta, joka on voimassa kun tämän
vakuutuskirjan piiriin kuuluvan korvauksen aiheuttava vahinko, menetys tai vaurio sattuu.
Väliaikainen täysinvaliditeetti tarkoittaa, että vakuutettu henkilö vamman johdosta on kokonaan
ja jatkuvasti estynyt harjoittamasta tavanomaista toimintaansa sekä että hän on laillistetun lääkärin
(muu kuin vakuutettu itse, tai hänen perheensä jäsen) säännöllisessä hoidossa ja toimii tämän
lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.
Terroriteko tarkoittaa todellista tai uhkaavaa, yksityishenkilöä, omaisuutta, tai viranomaisia
vastaan kohdistettua voiman tai väkivallan käyttöä, jonka tarkoituksena on, tai joka aiheuttaa
vahinkoa, vaurioita, vammoja tai häiriöitä tai uhkaa ihmishenkiä tai omaisuutta ja jonka ilmi
lausuttu tai lausumaton tarkoitus on taloudellisten, etnisten, kansallisten, poliittisten, rodullisten tai
uskonnollisten etujen ajaminen. Terroritekoja eivät ole ryöstöt, tai muut rikokset, joiden
pääasiallinen tarkoitus on henkilökohtaisen voiton hankkiminen, taikka tekijän ja uhrin väliset
aikaisemmat suhteet. Terroriteko on niin ikään mikä tahansa teko, jonka asianomaiset viranomaiset
ovat sellaiseksi luokitelleet.
Pysyvä kokonaisvamma tarkoittaa tapahtumaluettelossa tarkoitettua ruumiinosan pysyvää ja
totaalista menettämistä. Mikäli tämä ruumiinosa on raaja, pysyvä kokonaisvamma tarkoittaa tämän
vakuutuskirjan 1 §:ssä olevassa tapahtumaluettelossa mainittua pysyvää ja totaalista raajan
menettämistä, taikka silmän osalta pysyvää ja parantumatonta näön menetystä.
Sota tarkoittaa julistettua tai julistamatonta sotaa sekä kaikkia sodankaltaisia toimenpiteitä, muun
muassa itsenäisen kansakunnan sotilaallisen voiman käyttö taloudellisten, maantieteellisten,
kansallisten, poliittisten, rodullisten, uskonnollisten tai muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Me, meidän ja vakuutuksenantaja tarkoittaa vakuutusyhtiötä "American Home Assurance
Company ABN 67 007 483 267."
Te ja teidän tarkoittaa yhtiötä " W.T.H Pty Limited ABN 15 000 165 855" jonka toiminimi on
"Avis Australia". Yksikkömuodossa olevat sanat tarkoittavat myös monikkomuotoa ja päinvastoin.
1 §. - HENKILÖKOHTAINEN TAPATURMAVAKUUTUS (PAI)
Korvausta tämän pykälän perusteella maksetaan vain jos vuokralle ottaja on vuokrasopimuksessaan
ottanut PAI-vakuutuksen.
KORVAUKSEN MÄÄRÄ.
Vakuutus koskee vakuutettua henkilöä, milloin hän
(a) kuljettaa Avis Australian ajoneuvoa, tai
(b) astuu Avis Australian ajoneuvoon kuljettajan oven kautta tarkoituksella kuljettaa ajoneuvoa, tai
(c) poistuu Avis Australian ajoneuvosta kuljettajan oven kautta välittömästi kuljettamisen jälkeen.
ALTISTUMINEN
Mikäli vakuutustapahtuma kohtaa vakuutettua henkilöä elementtien välittömästä vaikutuksesta,
suoritamme tätä tapahtumaa koskevan korvauksen.
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KATOAMINEN
Mikäli vakuutettu henkilö katoaa ja mikäli meillä on 12 kalenterikuukauden jälkeen perusteltua
syytä olettaa hänen kuolleen vakuutuksen piiriin kuuluvan vamman johdosta, suoritamme korvausta
vakuutustapahtuman 1 (kuolema) mukaisesti, edellyttäen, että vakuutetun henkilön
henkilökohtainen oikeudellinen edustaja meille antaa allekirjoittamansa sitoumuksen palauttaa
vakuutuskorvaus, mikäli myöhemmin käy ilmi, että vakuutettu henkilö ei kuollutkaan vamman
johdosta.
PAI-VAKUUTUSTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT
1. Vakuutustapahtuman 1 (kuolema) perusteella suoritettava korvaus maksetaan vakuutetun
henkilön henkilökohtaiselle oikeudelliselle edustajalle. Kaikki muu korvaus maksetaan
vakuutetu(i)lle henkilö(i)lle.
2. Tapahtumaluettelon A-osassa tarkoitetun kertakorvauksen osalta sovelletaan seuraavia ehtoja:
(a) Mikäli yksi ja sama onnettomuus johtaa useisiin vammoihin ja mikäli korvausta voidaan hakea
usean vakuutustapahtuman perusteella, korvausta maksetaan ainoastaan yhdestä
vakuutustapahtumasta.
(b) Mikäli vakuutettu henkilö kärsii vamman, joka johtaa mihin tahansa vakuutustapahtumaan
numero 2 - 9, emme tämän vakuutuskirjan perusteella ole korvausvelvollisia mistään vakuutetun
henkilön kärsimästä myöhemmästä vammasta.
(c ) Jokaisesta tapahtumaluettelon A-osassa tarkoitetusta vakuutustapahtumasta numero 2 - 19
suoritettavasta vakuutuskorvauksesta vähennetään tapahtumaluettelon B-osassa tarkoitetusta
vakuutustapahtumasta no 20 jo suoritettu korvaus.
3. Korvausta ei suoriteta seuraavissa tapauksissa:
(a) Useammasta kuin yhdestä tapahtumaluettelon B-osassa tarkoitetusta vakuutustapahtumasta
(viikoittainen korvaus vamman perusteella) ei makseta korvausta samalta ajalta.
(b) Useammalle kuin yhdelle vakuutetulle henkilölle, milloin onnettomuus aiheuttaa vammoja
useammalle kuin yhdelle sellaiselle henkilölle.
(c) Pidemmältä ajalta kuin 52 viikkoa tapahtumaluettelon B-osassa tarkoitetun yksittäisen
vakuutustapahtuman (viikoittainen sairauspäiväraha) osalta.
(d) Ellei vakuutettu henkilö mahdollisimman nopeasti vakuutuskorvaukseen tosiasiallisesti tai
todennäköisesti oikeuttavan tapahtuman jälkeen hakeudu laillistetun lääkärin hoitoon ja noudata
tämän antamia ohjeita. Kyseessä oleva lääkäri ei saa olla vakuutetun henkilön sukulainen, eikä
myöskään vakuutettu henkilö itse.
4. VIIKOITTAISEN KORVAUKSEN RAJOITUKSET
Jokaisen vakuutetun henkilön osalta tapahtumaluettelon B-osan perusteella suoritettava korvaus
(viikoittainen henkilövamman korvaus) rajoittuu tapahtumataulukon B-osassa mainittuun määrään,
tai vakuutetun henkilön viikkotuloihin, siitä riippuen kumpi niistä on alhaisempi.
Mikäli vakuutettu henkilö on oikeutettu saamaan
(a) viikoittaista tai säännöllisesti suoritettavaa invalidikorvausta muun vakuutuksen perustella, ja/tai
(b) viikoittaista tai säännöllisesti suoritettavaa invalidikorvausta Australian
työtapaturmavakuutuslain ("Workcover or Workers Compensation Act"), tai muun vastaavan
lainsäädännön perusteella, taikka Australian vahingonkorvauslain ("Wrongs Act"), taikka
kolmannen osapuolen pakollisen vastuuvakuutuksen, taikka liikennevakuutuksen ("Transcover or
Transport Accident Act"), taikka muun vastaavan lainsäädännön perusteella, ja/tai
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(c) ansiotuloa muusta toiminnasta,
tapahtumaluettelon B-osan perusteella suoritettavaa korvausta (viikoittainen tapaturmakorvaus)
vähennetään siten, että kokonaiskorvaus enintään vastaa vakuutetun henkilön viikoittaisia tuloja,
taikka tapahtumaluettelossa mainittua enimmäismäärää, riippuen siitä kumpi on alhaisempi.
5. VÄLIAIKAISEN TOTAALISEN INVALIDITEETIN UUSIUTUMINEN
(VIIKOITTAINEN VAKUUTUSKORVAUS VAMMASTA)
Mikäli vakuutettu henkilö saa korvausta tapahtumataulukon B-osan perusteella (viikoittainen
vakuutuskorvaus vammasta) ja mikäli hänen väliaikainen totaalinen invaliditeettinsa uusiutuu
samasta tai siihen läheisestä syystä kuuden perättäisen kuukauden kuluessa hänen palattuaan
kokopäivätyöhönsä, pidämme tätä uusiutuvaa invaliditeettia edellisen korvausjakson jatkeena.
Uusiutuva invaliditeettikausi lasketaan yhteen edellisen korvauskauden kanssa.
6. KORVAUSVASTUUN YLÄRAJA
Kokonaiskorvausvastuumme PAI-vakuutuksen perusteella on enintään 1 000 000 $, milloin
vahingon syynä on yksi tai useampi toisiinsa liittyä onnettomuus.
7. IKÄRAJAT
Emme vastaa vakuutun henkilön kärsimästä vammasta tai vahingosta, ellei asianomainen henkilö
vahingon sattuessa ollut vähintään 18 ja vähemmän kuin 70 vuoden ikäinen.
PAI-VAKUUTUKSEN TAPAHTUMALUETTELO - A-OSA, KERTAMAKSUKORVAUS
Tämän pykälän perusteella suoritetaan korvausta ainoastaan ehdolla, että vuokralle ottaja on
allekirjoittanut PAI-vakuutuksen sisältävän vuokrasopimuksen. Kustakin vahinkotapahtumasta
suoritetaan korvauksena tietty prosenttiosuus kertamaksukorvauksesta.
KERTAKORVAUS

75 000 $

VAKUUTUSTAPAHTUMAT

KORVAUS

Vamma, joka johtaa
1. kuolemaan
2. pysyvään totaaliseen invaliditeettiin
3. pysyvään molemminpuoliseen tai kaikkien neljän
raajan halvaantumiseen
4. molempien silmien näön pysyvään ja totaaliseen
menettämiseen
5. toisen silmän näön pysyvään ja totaaliseen
menettämiseen
6. kahden raajan pysyvään ja totaaliseen käytön
menettämiseen
7. yhden raajan pysyvään ja totaaliseen menettämiseen
8. molempien silmien linssien pysyvään ja totaaliseen
menettämiseen
9. toisen silmän linssiin pysyvään ja totaaliseen
menettämiseen
10. kuulon pysyvään ja totaaliseen menettämiseen
(a) molemmat korvat
(b) toinen korva

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
75%
15%
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11. kolmannen asteen palovammoihin ja/tai niistä
johtuvaan, tulen tai kemikaalien aiheuttamaan
rumentumiseen, joka kattaa enemmän kuin 40 %
ruumiin koko pinnasta
12. jommankumman käden neljän sormen ja peukalon
käytän pysyvään ja totaaliseen menettämiseen
13. jommankumman käden neljän sormen käytön
pysyvään ja totaaliseen menettämiseen
14. jommankumman käden peukalon käytön pysyvään
ja totaaliseen menettämiseen
(a) molemmat nivelet
(b) yksi nivel
15. jommankumman käden sormien käytön pysyvään
ja totaaliseen menettämiseen
(a) kolme niveltä
(b) kaksi niveltä
(c) yksi nivel
16. jommankumman jalan varpaiden käytön pysyvään
ja totaaliseen menettämiseen
(a) toisen jalan kaikki varpaat
(b) isovarpaan molemmat nivelet
(c) isovarpaan toinen nivel
(d) muut varpaat, kustakin varpaasta
17. kaikista terveistä ja luonnollisista hampaista
vähintään puolen menettämiseen, luettuna
hammaskohtaisesti sekä mukaan luettuna korjatut tai
kruunulla varustetut hampaat, ei kuitenkaan maito- ja
tekohampaat
18. jalan lyhentymiseen vähintään 5 senttimetrillä
19. Osittaiseen pysyvään invaliditeettiin, josta ei
vahinkotapahtumien 3 - 18 perusteella muuten
suoriteta korvausta

50%

70%
40%

30%
15%
10%
7%
5%
15%
5%
3%
1%
1% (enintään $10,000
kaikista hampaista)

7%
19. Korvaus muodostaa
sellaisen prosenttiosuuden
vakuutetusta
kertakorvauksesta, joka
meidän vapaan
harkintamme mukaan ei ole
ristiriidassa
vahinkotapahtumien 3 - 18
suoritettavan korvauksen
kanssa. Vahinkotapahtuman
19 perusteella suoritettava
maksimikorvaus on 75 %
tapahtumaluettelossa
tarkoitetusta
kertakorvauksesta .

B-OSA, VIIKOITTAINEN TAPATURMKORVAUS - MAKSETAAN AINOASTAAN
PALKANSAAJILLE
TAPAHTUMA

KORVAUS

Seuraaviin seurauksiin johtaja määritelty tapaturma
20. Väliaikaisen totaalisen
invaliditeetin

20. Invaliditeetin kestäessä 150 $
viikossa, tai palkkaa vastaava määrä,
riippuen siitä kumpi on alhaisempi

C-OSA; SAIRASHOITO, JONKA KUSTANNUKSIA EI SAIRASVAKUUTUS KORVAA
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Seuraaviin seurauksiin johtaja määritelty tapaturma
21. Sairasvakuutuksen
21. Enintään 7 500 $ määrä jokaista vammaa kohti.
.
ulkopuolelle jäävä vamma 50 $ $ omavastuu jokaisen korvausvaatimuksen osalta.
POIKKEUKSET
PAI- ja PEB-vakuutusten yleisten poikkeusten lisäksi emme korvaa vahinkoa tai vammaa, joka on
jonkun alla mainitun tekijän välillinen tai välitön seuraus.
1. Sairaus.
2. Raskauden tai synnytyksen seuraukset, siitä huolimatta, että tapaturma on nopeuttanut tai
aiheuttanut synnytyksen.
3. Sukupuolitaudit tai AIDS taikka HIV; ihmisen immuunikatovirusinfektio.
4. Alkoholin tai muun huumausaineen aiheuttamat seuraukset, ellei näitä aineita oteta laillistetun
lääkärin ohjeiden mukaisesti.
5. Enemmän kuin 12 kuukautta vahingon jälkeen syntyneet sairaanhoitokulut.
6. Vahingon aiheuttamat hampaanhoitokulut, elleivät ne ole välttämättömiä terveiden ja
luonnollisten hampaiden hoitamiseksi, kuitenkin lukuun ottamatta maito- ja tekohampaita.
2 §. HENKILÖKOHTAINEN MATKATAVARAVAKUUTUS (PEB)
Vakuutuskorvausta tämän pykälän perusteella myönnetään ainoastaan, mikäli vuokralle ottaja on
allekirjoittanut PEB-vakuutuksen sisältävän vuokrasopimuksen.

VAKUUTUSSUOJAN LAAJUUS
Tämän pykälän perusteella korvataan vakuutetun henkilön matkatavaroita sekä henkilökohtaisia
esineitä kohtaavan vahingon, tai niiden menettäminen esineiden ollessa vuokratussa ajoneuvossa.
VAKUUTETUN HENKILÖN VELVOLLISUUDET
Vakuutetun henkilön täytyy ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin vakuutettujen
matkatavaroiden ja henkilökohtaisten esineiden turvaamiseksi ja valvomiseksi. Arvoesineiden
jättäminen näkyviin valvomattomaan ajoneuvoon, tai niiden jättäminen ajoneuvon yöksi, ei täytä
kohtuullisten turvaamis- ja valvomisvelvollisuuden vaatimuksia (katso myös alla oleva otsikko
"Poikkeukset")
Varkaudesta tai vahingonteosta johtuvat, vakuutettuja matkatavaroita tai henkilökohtaisia esineitä
kohdanneet vahingot on mahdollisimman pian vahingon toteamisen jälkeen ilmoitettava
paikalliselle poliisille, tai muulle asianomaiselle viranomaiselle ja niiltä on saatava ilmoituksesta
annettu todistus (katso kohta 4, PAI- ja PEB-vakuutusten yleiset vakuutusehdot).
SUORITETTAVAT MÄÄRÄT
Yhdelle vakuutetulle henkilölle kuuluvaa yhtä esinettä, esineparia tai esinesarjaa kohdanneesta
vahingosta suorittamamme korkein vakuutuskorvaus on 1 025 $.
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Tämän osan perusteella yhdelle vakuutetulle henkilölle suorittamamme korkein vakuutuskorvaus
vuokrakaudelta on 2 025 $.
Kaikkien vakuutettujen henkilöiden vuokrakaudelta esittämien vaatimusten perusteella
suorittamamme korkein vakuutuskorvaus on 6 025 $.
KORVAUSPERUSTEET
Voimme korvata vahingon korvaamalla tai korjaamalla vahingoittuneen omaisuuden, tai
käteismaksulla, tehtyämme arvonalennuksesta ja kulumisesta johtuvat vähennykset.
OMAVASTUU
Tämän pykälän mukainen omavastuu on 25 $
POIKKEUKSET
PAI- ja PEB-vakuutuksia koskevien yleisten poikkeusten lisäksi me emme vakuutuskirjan tämän
osan perusteella korvaa alla mainittuja vahinkoja.
1. Matkatavaroita tai henkilökohtaisia esineitä, joita ei säilytetä tämän vuokrasopimuksen kohteena
olevassa ajoneuvossa.
2. Elektronisia laitteita, tietokoneita ja vastaavia laitteita, joita ei ole suljettu näkyviltä ajoneuvon
takaluukkuun tai hansikaslokeroon.
3. Matkatavaroita ja henkilökohtaisia esineitä, jotka on jätetty vartioimatta lukitsemattomaan
ajoneuvoon.
4. Matkatavaroita ja henkilökohtaisia esineitä, jotka on jätetty ajoneuvoon yöksi.
5. Autoja, moottoreita, moottoripyöriä, polkupyöriä, veneitä, muita kuljetusvälineitä ja niiden
varusteita, rembursseja, rahaa, matkasekkejä, seteleitä, luotto- ja muita maksukortteja, kuitteja,
obligaatioita, kuponkeja, postimerkkejä, siirrettäviä ja muita asiakirjoja, käsikirjoituksia,
kaikenlaisia arvopapereita, metalliharkkoja, postimerkkejä, lippuja, tilikirjoja, taloustavaroita,
myyntinäytteitä, myyntiin tai näyttelyihin tarkoitettua tavaraa, teatterilaitteita, lääkärin tai kirurgin
välineitä, tekohampaita tai raajoja sekä eläimiä kohtaavaa vahinkoa, taikka niiden menettämistä.
6. Koruja, jalokiviä, kultaa, hopeaa, arvometalleja taikka turkistavaroita kohtaavaa vahinkoa, tai
niiden menettämistä.
7. Urheiluvälineiden käyttämisestä johtuvaa vahinkoa tai menetystä.
8. Silmälasien tai kontaktilinssien, lasitavaroiden tai muiden helposti särkyvien esineiden
rikkomista tai vahingoittumista, ellei vahinko johdu Avis Australian vuokra-ajoneuvon palamisesta,
varastamisesta, yhteentörmäyksestä, tieltä joutumisesta ja kaatumisesta.
9. Luonnollisesta kulumisesta, huononemisesta, ilmasto-olosuhteista, homeesta tai sienistä,
hyönteisistä, jyrsijöistä, loisista, taikka puhdistamisesta, silittämisestä, korjaamisesta, entisöinnistä
tai muuttamisesta johtuvat vahingot.
10. Mekaanisten, sähköisten tai hydraulisten laitteiden rikkoutuminen tai niiden toimintahäiriöt sekä
tietojen menettäminen ja niistä johtuvat vahingot.
PAI- JA PEB-VAKUUTUSKORVAUSTEN YLEISET POIKKEUKSET.
Tämän vakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa, menetystä tai vaurioita, joka välittömästi tai
välillisesti johtuu seuraavista tapahtumista tai teoista:
1. Vuokrasopimuksen määräysten noudattamisen laiminlyönti.
2. Korvausta hakevan henkilön tekemä itsensä vahingoittaminen, itsemurha, taikka lainvastainen
teko.
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3. Sota, sisällissota, valloitus, kapina, vallankumous, sotilaallisen voiman käyttö, taikka hallitustai sotilasvallan kaappaus.
4. Sotavoimien tarkoituksellinen käyttö tunnetun tai epäillyn terroristiteon torjumiseksi, estämiseksi
tai lieventämiseksi.
5. Terroriteko.
6. Ydinräjähdys sekä kaikki sen seuraukset: ionisäteilyn aiheuttama tai ydinpolttoaineesta syntyvän
radioaktiivisuuden aiheuttama saastuminen, sekä ydinpolttoaineen syttymisestä tai palamisesta
johtuva saastuminen, taikka ydinlaitteiden tai niiden osien radioaktiivisuuden, myrkyllisyyden,
räjähtämisen tai muiden vaarojen aiheuttama saastuminen.
7. Mellakka tai kapina.
8. Ammattimaisen urheilijan valmennus ja kilpaileminen.
PAI- JA PEB-VAKUUTUSTEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT.
1. HENKILÖKOHTAISEN VAKUUTUKSEN VOIMAANTULOPÄIVÄ. Vakuutetun henkilön
vakuutus tulee voimaan vuokrasopimuksen voimaantulopäivänä.
2. HENKILÖKOHTAINEN PÄÄTTYMINEN. Vakuutetun henkilön vakuutus lakkaa
välittömästi olemasta voimassa ensimmäisenä seuraavista päivistä:
(a) vuokrasopimuksen päättymispäivänä,
(b) vakuutusmaksun eräpäivänä, mikäli laiminlyötte sen suorittamisen, lukuun ottamatta
huomaamattomuudesta johtuvaa erehdystä.
3. VAKUUTUKSEN UUSIMINEN. Tämä vakuutus voidaan suostumuksellamme uusia
vakuutuskaudesta toiseen maksamalla vakuutusmaksu etukäteen uusimishetkellä voimassa olevan
tariffimme mukaan.
4. VAKUUTUSKORVAUKSEN HAKEMINEN.
(a) Kirjallinen korvaushakemus, henkilöllisyystodistus sekä PAI-vakuutusten osalta
vaatimassamme muodossa olevat lääkärintodistukset on meille toimitettava 30 päivän kuluessa
vahinkotapahtumasta, tai vahingon syntymisestä, taikka mahdollisimman pian sen jälkeen.
Vahinkoilmoitus voidaan tehdä toimistossamme, jossa vakuutus myönnettiin.
(b) Saatuamme vahinkoilmoituksen toimitamme vakuutetu(i)lle henkilö(i)lle
hakemuslomakkeemme täytettäväksi. Lomake on täytettävä asianmukaisesti. Meille on toimitettava
kaikki tarvitsemamme näyttö viivytyksettä ja vakuutetun henkilön kustannuksella. Näytön täytyy
muodoltaan ja sisällöltään olla vaatimustemme mukainen.
(c) PAI-vakuutusten osalta voimme korvaushakemuksen jättämisen jälkeen omalla
kustannuksellamme teettää vakuutetun henkilön lääkärintarkastuksia milloin ja niin usein kuin
pidämme kohtuullisena. Voimme niin ikään teettää ruumiinavauksen, mikäli sellainen ei ole
lainvastainen siinä maassa, jossa ruumiinavaus on tarkoitus tehdä.
(d) Tämän vakuutuksen perusteella suoritettava korvaus maksetaan heti kun olemme tarkastaneet
esitetyn näytön ja kun olemme todenneet vahingon olevan vakuutuksesta korvattava.
(e) PEB-vakuutusten osalta korvauksen ehtona on, että varkaudesta tai vahingonteosta johtuvat
vahingot mahdollisimman pian vahingon toteamisen jälkeen ilmoitetaan paikalliselle poliisille, tai
muulle asianomaiselle viranomaiselle sekä että ilmoituksesta saadaan todistus.
5. AUSTRALIAN OIKEUS.
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Vakuutukseen sovelletaan sen Australian osavaltion, tai territorion lakia, jossa vakuutus
myönnettiin. Kaikki vakuutukseen liittyvät riidat on käsiteltävä ja ratkaistava Australiassa.
6. PETOLLISET KORVAUSHAKEMUKSET.
Mikäli korvaushakemus on jossain suhteessa petollinen, tai mikäli joko te tai vakuutettu henkilö,
taika kuka tahansa teidän tai vakuutetun henkilön puolesta toimiva henkilö, käyttää petollisia
keinoja vakuutuskorvauksen saamiseksi, oikeus sanotun hakemuksen perusteella suoritettavaan
korvaukseen on menetetty.
7. OHJEIDEN NOUDATTAMINEN.
Vakuutetun henkilön on noudatettava neuvojamme ja ohjeitamme sillä uhalla, että voimme muuten
kieltäytyä maksamasta hänelle korvausta, tai sen osaa.
8. SIJAANTULO.
Meillä on oikeus teidän ja/tai vakuutetun henkilön nimissä panna vireille ja ottaa hoidettavaksemme
oikeudenkäynti vaatimusten vastustamiseksi tai sopimiseksi. Meillä on niin ikään oikeus oikeuteen
haastaa toisia osapuolia heidän lainmukaisten maksuvelvoitteidensa toteuttamiseksi. Teidän ja
vakuutetun henkilön täytyy avustaa meitä ja olla ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin
oikeuksiemme toteutumisen estämiseksi.
9. MUUT KORVAUKSET.
Tämän vakuutuksen perusteella ei makseta korvausta sellaisen tapahtuman, vahingon tai vastuun
johdosta, josta korvausta suoritetaan toisen vakuutuksen perusteella. Lain sen salliessa suoritamme
kuitenkin toisen vakuutuksen, tai muun syyn perusteella suoritettavan korvauksen ja tämän
vakuutuksen perusteella suoritettavan korvauksen eron.
10. VALUUTTA.
Kaikki rahamäärät ovat Australian dollareita.

VUOKRAUKSET UUDESSA SEELANNISSA.
Päivitetty heinäkuussa 2005
1. Yleiset määräykset
1.1. Nämä vuokrausehdot perustuvat sopimukseen ("Sopimus"), joka sisältää vuokralle ottajan
("Vuokralle Ottaja") täyttämän Master Rental Agreement -sopimuksen asiakasprofiililomakkeen
(Master Rental Agreement -sopimus") Avis Preferred -vuokrausohjelmaan ("Vuokrausohjelma")
liittymiseksi, asiakasprofiililomakkeen palautuskappaleen sekä jokaisen yksittäistä vuokrausta
koskevan ja Avisin tekemän sopimuksen ("Vuokrasopimus").
1.2. Sopimuksen osapuolet ovat Master Rental Agreement -sopimuksen allekirjoittanut henkilö
Vuokralle Ottajana sekä Avis Rent A Car Limited, tai riippumaton Avis Rent A Car lisenssinhaltija
("Avis"). Sopimus koskee kaikkia Vuokralle Ottajan Avisilta Vuokrausohjelman puitteissa
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vuokraamia moottoriajoneuvoja. Vuokralle Ottaja ymmärtää, että allekirjoittaessaan Master
Rental Agreement -sopimuksen hänen katsotaan hyväksyneen sopimusehdot. Mikäli joku
sopimusehto on lainvastainen vuokrasopimusta koskevalla lainkäyttöalueella, kielletty sopimusehto
on tällä lainkäyttöalueella pätemätön ainoastaan siltä osin kuin se on kielletty.
1.3. Vuokralle Ottajan vuokratessa ajoneuvon vuokrausohjelman puitteissa hänelle luovutetaan
esitäytetty Vuokrasopimus. Hänen ei tarvitse sitä allekirjoittaa vuokrauksen yhteydessä, mutta
hänen täytyy lukea se yhdessä Master Rental Agreement -sopimuksen kanssa, jonka osan
vuokrasopimus muodostaa. Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokrausehdot, jotka vuokralle
ottajan katsotaan hyväksyneen hänen saadessaan vuokrasopimuksessa tarkoitetun ajoneuvon
haltuunsa.
1.4. Vuokralle Ottaja vakuuttaa, että kaikki Master Rental Agreement -sopimuksessa ilmoitetut
tiedot ovat joka suhteessa paikkansa pitävät ja ajan tasalla. Vuokralle Ottaja tietää, että Avis luottaa
näihin tietoihin sopimuksen tehdessään ja että Avis tekee sopimuksen Vuokralle Ottajan antamien
tietojen perusteella. Vuokralle ottaja vakuuttaa niin ikään, että kaikki vastaisuudessa Avisille
annettavat tiedot ovat paikkansa pitävät ja ajan tasalla tietojen antamishetkellä.
1.5. Vuokralle Ottaja on velvollinen ilmoittamaan Avisille viipymättä kaikista Master Rental
Agreement -sopimuksen tietojen muutoksista, mukaan luettuna työpaikan, liiketoiminnan tai
kotiosoitteen sekä Vuokralle Ottajan ajokorttia tai luottokorttia koskevat muutokset.
1.6. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan Avisille kaikki sen kärsimät vahingot, vastuut ja
kustannukset, jotka aiheutuvat Vuokralle Ottajan laiminlyönnistä Avisille ilmoittaa sanotuista
muutoksista, taikka Vuokralle Ottajan aikaisemmin Avisille ilmoittaminen tietojen muutoksista.
1.7. Avis voi aika ajoin ja Vuokralle Ottajalle ilmoittamatta siirtää vuokraamoja, joissa
vuokrausohjelman puitteissa tehtäviä vuokrauksia on saatavilla. Vuokralle Ottaja voi varatessaan
ajoneuvon varausasiamieheltä varauksen yhteydessä saada tietoja vuokraamoista, joissa
vuokrauksia on saatavilla vuokrausohjelman puitteissa.
1.8. Vuokralle ottajan vuokratessa ajoneuvon vuokraamosta, jossa Vuokrausohjelman puitteissa
olevia vuokrauksia ei ole saatavilla, vuokralle ottaja on tietoinen siitä, että hänen on noudatettava
Avisin vakiovuokrausmenettelyä.
1.9. Avis voi aika ajoin muuttaa näitä Vuokrausehtoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vuokralle
Ottajalle. Muutoksia sovelletaan sanotun ilmoituksen jälkeen tehtyihin vuokrauksiin.
1.10. Avis voi oman harkintansa mukaan lopettaa vuokrausohjelman, tai irtisanoa Vuokralle Ottajan
osallistumisen ohjelmaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti.
1.11. Avisin Vuokralle Ottajalle lähetettyjen tiedotusten katsotaan saapuneen perille kolmen päivän
kuluessa siitä kun tiedotus on postitettu Vuokralle Ottajan osallistumisilmoituksessaan ilmoittamaan
osoitteeseen, tai muuhun osoitteeseen, jonka Vuokralle Ottaja on ilmoittanut palautettuaan
osallistumisilmoituksensa Avisille.
Selostus ajoneuvosta
2. Avis Rent a Car Limited ("Omistaja") vuokraa vuokralle ottajalle kussakin vuokrasopimuksessa
tarkoitetun ajoneuvon (Ajoneuvo).
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Vuokrakausi
2.1. Vuokrakausi alkaa ja päättyy vuokrasopimuksessa mainittuna kellonaikana ja päivämääränä.
Ajoneuvon kuljettamiseen oikeutetut henkilöt
3. Ainoastaan Vuokrasopimuksessa, tai siihen liitetyssä kuljettajatodistuksessa mainituilla
henkilöillä on oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Edellytyksenä on lisäksi, että asianomaisilla henkilöillä
on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, joka on voimassa hetkellä, jolloin he
kuljettavat ajoneuvoa.
Vuokralle ottajan suoritettavat maksut.
4. Vuokralle Ottajan on Avisille suoritettava Vuokrasopimuksessa vahvistettu ja edellä kohdassa 2
tarkoitettua vuokrakautta koskeva summa.
5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi vuokralle ottajan on Avisille suoritettava
Vuokrasopimuksessa säädetty maksu vuokralle ottajan ottamasta vakuutuksesta. Alle 25 vuoden
ikäiselle vuokralle ottajalle voidaan määrätä lisämaksu.
6. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi Vuokralle Ottajan on Avisille vuokrakauden
päättyessä suoritettava jokaiselta ajetulta kilometriltä vuokrasopimuksessa säädetty kilometrimaksu.
7. Vuokralle ottajan on maksettava vuokrakaudella ajoneuvossa käytetystä bensiinistä, tai muusta
polttoaineesta, ei kuitenkaan voiteluöljystä.
Vuokralle ottajan velvollisuudet.
8. Vuokralle ottajan on huolehdittava siitä että:
(a) ajoneuvon jäähdytys- ja akkunesteet ovat asianmukaisella tasolla,
(b) ajoneuvon voiteluöljy on asianmukaisella tasolla,
(c) rengaspaine on asianmukainen.
9. Vuokralle ottajan on huolehdittava siitä, että kohtuullista varovaisuutta noudatetaan ajoneuvoa
kuljetettaessa ja pysäköitäessä sekä että ajoneuvo on turvallisesti lukittu kun sitä ei käytetä.
Vakuutus
Alla olevaa 10 §:ää sovelletaan ainoastaan, mikäli Vuokralle Ottaja ottaa ajoneuvovakuutuksen joko
Master Rental Agreement -sopimuksen tai tämän vuokrasopimuksen yhteydessä.
10. Ellei alla säädetyistä poikkeuksista muuta johdu, Vuokralle Ottaja sekä hyväksytty kuljettaja on
vakuutettu sellaisten Avisin suhteen olevien velvoitteidensa varalta, jotka johtuvat ajoneuvon, sen
lisälaitteiden ja varaosien menettämisestä tai vaurioitumisesta. Vakuutusturva koskee niin ikään
Avisin kärsimiä kustannuksia ja ansion menetyksiä, mukaan luettuna hinaus- ja
pelastuskustannukset, jotka johtuvat ajoneuvon, sen lisälaitteiden ja varaosien takaisin saannista.
Ellei alla mainituista poikkeuksista muuta johdu, Vuokralle Ottaja sekä hyväksytty kuljettava ovat
vakuutettuja 350 000 $:n määrään saakka sellaisten velvoitteidensa osalta, jotka johtuvat toisen
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henkilön omistaman omaisuuden, mukaan luettuina eläimet, kohtaamasta vahingosta ajoneuvon
käyttämisen johdosta.
Vuokralle Ottaja on vastuussa Vuokrasopimuksessa säädetystä omavastuusta.
Poikkeukset
Edellä mainittuja vakuutuskorvauksia ei makseta, mikäli vahinko, vaurio tai menetys johtuu
(a) ajoneuvon kuljettamisesta alkoholin tai muun sellaisen huumausaineen vaikutuksen alaisena,
joka vaikuttaa kuljettajan kykyyn kuljettaa ajoneuvoa,
(b) ajoneuvon epäturvallisesta tai ajokelvottomasta kunnosta, milloin se johtuu vuokrakaudella
sattuneesta vahingosta tai vaurioon johtavasta tai myötävaikuttavasta tapahtumasta, jos vuokralle
ottaja tai kuljettaja on havainnut, tai jos hänen olisi pitänyt havaita ajoneuvon epäturvallinen tai
kuljetuskelvoton kunto,
(c) ajoneuvon käyttämisestä kilpailuun, nopeustestiin, ralli- tai muuhun kilpailuun, taikka
ajoneuvon kuljettamisesta kilpailu- tai ralliradalla.
(d) Edellä mainittuja vakuutuskorvauksia ei myöskään makseta, jos vuokralle ottaja ei ole yhteisö
eikä julkinen viranomainen ja jos ajoneuvoa kuljettaa henkilö, jota ei ole mainittu
Vuokrasopimuksessa eikä siihen liitetyssä kuljettaja-asiakirjassa ajoneuvon kuljettamiseen
oikeutettuna henkilönä, tai jos,
(e) ajoneuvoa kuljettaa henkilö, jolta kuljetusajankohtana ei ole oikeutettu saamaan kyseisen
ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, tai jolla ei sellaista ajokorttia ole koskaan annettu, tai
jos
(f) Vuokralle Ottaja, tai muu vuokrasopimuksessa kuljettajaksi hyväksytty henkilö, taikka
Vuokralle Ottajan suostumuksella ajoneuvoa kuljettava henkilö tahallisesti tai holtittomuudesta
aiheuttaa ajoneuvolle vahinkoa, taikka jos ajoneuvo menetetään edellä mainitusta syystä, taikka jos
(g) ajoneuvoa kuljetetaan jollakin seuraavista teistä: Tasman Valley Road (Mt Cook);
Skippers Road (Queenstown); Ninety Mile Beach (Northland), taikka muulla kuin kuljetukseen
tarkoitetulla tiellä, tai uimarannalla, taikka jos
(h) ajoneuvoa käytetään vuokrakauden, tai sen sovitun jatkoajan umpeutumisen jälkeen.
Ajoneuvon omistaja ja vuokralle ottaja sopivat, että "Insurance Law Reform Act 1977" nimisen lain
11 §:ää sovelletaan edellä mainittuihin poikkeuksiin ikään kuin sanottu pykälä muodostaisi
vakuutussopimuksen.
Yhteenveto valinnaisista vakuutuksista.
Edellä mainittujen vakuutusten lisäksi vuokralle ottaja voi niin ikään valita henkilökohtaisen
tapaturmavakuutuksen (PAI) ja/tai henkilökohtaisen matkatavaravakuutuksen (PEB) ja/tai
omavastuun rajoittamisen (ER). ilmoittamalla tästä Master Rental Agreement -sopimuksessa. Avis
toimii ainoastaan "MMI"n asiamiehenä näiden vakuutusmuotojen järjestämisessä.
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Vuokralle ottaja hyväksyy, että PAI-, PEB sekä ER vakuutusehtoja ja niistä suoritettavia
maksuja voidaan aika ajoin muuttaa, taikka että sanottujen vakuutusten myöntäminen voidaan
peruuttaa vuokralle Ottajalle ilmoittamatta. Pyydämme varauksen yhteydessä ilmoittamaan mitä
valinnaisia vakuutuksia haluatte ulkomaan matkaa varten ottaa sekä vuokrauksen yhteydessä
ilmoittamaan siitä teidän kuljettaessanne ajoneuvos Uudessa Seelannissa.
Edellä mainitut vakuutusehdot koskevat ainoastaan Uudessa Seelannissa voimassa olevia
vakuutuksia. Vuokralle ottaja on velvollinen vahvistamaan muualla kuin Uudessa Seelannissa
voimassa olevia vakuutuksia koskevat vakuutusehdot.
Henkilökohtainen tapaturmavakuutus.
Jos vuokralle ottaja haluaa ottaa PAI-vakuutuksen, vakuutussopimus on nähtävillä Avisin
vuokraamossa.
Vuokralle ottaja on tietoinen siitä, että alla oleva teksti on vain lyhyt yhteenveto Master Rental
Agreement -sopimusta allekirjoitettaessa voimassa olevista PAI-vakuutusehdoista.
(a) PAI on vakuutus, joka muun muassa korvaa vuokralle ottajan kärsimät ruumiinvammat, mikäli
hän kuolee tai saa pysyvän vamman kuljettaessaan ajoneuvoa. PAI-vakuutus voidaan ainoastaan
myöntää yli 21 ja alle 70 vuoden ikäisille henkilöille. PAI-vakuutuskirja sisältää tietoja kuoleman
tai ruumiinvamma perusteella suoritettavasta vakuutuskorvauksesta.
(b) PAI-vakuutukseen sovelletaan tiettyjä PAI-vakuutuskirjassa selostettuja poikkeuksia, rajoituksia
ja ehtoja. PAI-vakuutuskorvausta ei makseta, jos kuolema tai ruumiinvamma on vakuutetun
henkilön itse tietoisesti aiheuttama.
Henkilökohtainen matkatavaravakuutus.
Mikäli vuokralle ottaja haluaa ottaa PEB-vakuutuksen, vakuutussopimuksen kappale on saatavilla
Avisin vuokraamossa. Vuokralle Ottaja on tietoinen siitä, että alla mainittu teksti on vain PEBvakuutuksen pääasiallisten määräysten yhteenveto, sellaisina kuin nämä määräykset ovat voimassa
"Master Rental Agreement" sopimuksen päivämääränä. PEB-vakuutuksen perusteella korvataan
Vuokralle Ottajan ja hyväksytyn kuljettajan sekä heidän ajoneuvossaan mukana olevien, Vuokralle
Ottajasta taikka hyväksytystä kuljettajasta riippuvaisten perheen jäsenten ("vakuutetut henkilöt")
matkatavaroiden tai henkilökohtaisten esineiden kärsimät, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta
syystä aiheutuneet vahingot tai menetykset. Sellaisen vahingon sattuessa vakuutuksenantaja voi
harkintansa mukaan joko
(a) maksaa vakuutetulle henkilölle menetetyn tai vahingoittuneen omaisuuden arvon, tai
(b) korvata uudella tai korjauttaa menetetyn tai vahingoittuneen omaisuuden.
Kunkin vakuutetun henkilön osalta korkein vakuutuskorvaus on 2 000 $, kuitenkin siten, että
kaikkien vakuutettujen henkilöiden kokonaiskorvaus vuokrakaudelta on 6 000 $. Vakuutukseen
sovelletaan tiettyjä poikkeuksia, ehtoja ja rajoituksia. Kunkin vakuutetun henkilön omavastuu on 25
$. Vakuutetun henkilön täytyy noudattaa kohtuullista huolellisuutta pitäessään huolta tavaroistaan.
Korvaushakemus on tehtävä PEB-vakuutuskirjan mukaisesti.
Omavastuun rajoittaminen (ER).
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ER:n perusteella vuokralle ottajalle korvataan omavastuuosuus 2 100 NZ$ määrään sakka sekä sen
lisäksi liikevaihtovero ("Goods and Services Tax"), jotka vuokralle ottaja muuten on velvollinen
suorittamaan ajoneuvon, sen lisälaitteiden tai varaosien kärsiessä vahinkoa, taikka vuokralle ottajan
muuten ollessa velvollinen korvaamaan omaisuusvahinkoja. Omavastuun määrä ja ER:n
päiväkohtainen maksu riippuvat vuokralle ottajan iästä, ajoneuvon tyypistä sekä vuokraamosta.
Tarkempia tietoja voimassa olevasta omavastuusta sekä ER-maksuista on saatavilla ajoneuvon
omistajalta Master Rental Agreement -sopimuksessa tarkoitetusta osoitteesta. Avis voi milloin
tahansa muuttaa ja/tai peruuttaa ER:n saatavuuden siitä etukäteen ilmoittamatta.
Vakuutuksen evääminen.
11. Katso Master Rental Agreement -sopimusta.
Avisin velvollisuudet.
12. Avis on velvollinen luovuttamaan ajoneuvon turvallisessa ja liikennekelpoisessa kunnossa.
13. Avis vastaa kaikista ajoneuvon käyttämisestä johtuvista tavanomaisista ja epätavanomaisista
kustannuksista vuokrakauden aikana, siltä osin kuin Vuokralle Ottaja ei ole velvollinen niitä
maksamaan.
Huomautus: Edellä olevan 7 §:n perusteella Vuokralle Ottaja on velvollinen maksamaan
vuokrakauden aikana kulutetun bensiinin tai muun polttoaineen, lukuun ottamatta voiteluöljyä.
Mekaaniset korjaukset ja onnettomuudet.
14. Mikäli ajoneuvo vahingoittuu, tai mikäli se on korjattava taikka pelastettava, joko
onnettomuuden tai rikkoontumisen johdosta, vuokralle ottaja on velvollinen Avisille
mahdollisimman pikaisesti ilmoittamaan puhelimitse kaikki asiaa koskevat tiedot.
15. Vuokralle Ottaja ei ilman omistajan suostumusta saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin
ajoneuvon korjaamiseksi tai pelastamiseksi (mukaan luettuna vararenkaan ostaminen), ellei korjaus
tai pelastus ole välttämätön joko ajoneuvoa tai muuta omaisuutta kohtaavien lisävahinkojen
välttämiseksi.
16. Vuokralle ottaja on velvollinen pitämään huolta siitä, että kukaan ei muutoin kuin
hätätilanteessa puutu matka- tai nopeusmittariin eikä mihinkään ajoneuvon moottorin, voimansiirto, jarru- tai jousitusjärjestelmän osaan.
Ajoneuvon käyttäminen.
17. Vuokralle Ottaja ei saa käyttää eikä sallia ajoneuvoa käytettävän matkustajien maksulliseen
kuljettamiseen, ellei ajoneuvoa omistajan tietäen ole vuokrattu käytettäväksi vuoden 1989
kuljetuslupalain ("Transport Services Licensing Act") 1 osan mukaisesti.
18. Vuokralle ottaja ei saa
(a) vuokrata ajoneuvoa toiselle henkilölle, tai tehdä siitä alivuokraussopimusta,
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(b) sallia ajoneuvon käyttämistä Vuokralle Ottajan valvomatta,
(c) käyttää ajoneuvoa, tai hyväksyä sen käytön olosuhteissa, joissa rikotaan vuoden 1962
tieliikennelain ("Transport Act 1962") 58 §:ää. Sanottu pykälä koskee ajoneuvon kuljettamista
alkoholijuoman tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena, taikka kuljettamista kun
verenkierrossa on liian suuri alkoholimäärä,
(d) käyttää ajoneuvoa, tai sallia sen käytön kilpailussa, nopeustestissä sekä ralli- taikka muussa
kilpailussa,
(e) käyttää ajoneuvoa, tai sallia sen käytön toisen ajoneuvon liikuttamiseen taikka hinaamiseen,
(f) käyttää ajoneuvoa, tai sallia sen käytön vuoden 1962 kuljetuslain ("Transport Act 1962") tai
vuoden 1976 tieliikenneasetuksen ("Traffic Regulations 1976"), taikka minkään muun tieliikennettä
koskevan määräyksen vastaisesti,
(g) käyttää ajoneuvoa, tai sallia sen käytön suuremman matkustajamäärän, tai suuremman kuorman
kuljettamiseen kuin mitä kyseisen ajoneuvon rekisteriasiakirjojen mukaan on sallittu,
(h) käyttää ajoneuvoa, tai sallia sen käytön, mikäli vuokralle ottajalla tai kuljettajalla ajoneuvon
käytön aikaan ei ole voimassa olevaa ja asianomaista ajoneuvoa koskevaa ajokorttia,
(i) eläinten kuljettamista ajoneuvossa, lukuun ottamatta näkövammaisten opaskoiria.
Ajoneuvon palauttaminen.
19. Viimeistään vuokrakauden päättyessä vuokralle ottajan on palautettava ajoneuvo
vuokrasopimuksessa mainittuun vuokraamoon, ellei Avis ole antanut suostumustaan vuokrakauden
pidentämiseen.
Ajoneuvon välitön palauttaminen vian tai vahingon johdosta.
20. Avisilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus ja välittömästi ottaa ajoneuvo haltuunsa, mikäli
Vuokralle Ottaja rikkoo Master Rental Agreement -sopimuksen ehtoja vastaan, tai mikäli ajoneuvo
vaurioituu. Vuokrasuhde voidaan purkaa tämän pykälän perusteella ellei Vuokralle Ottajan
muuttajan muista oikeuksista, joko Master Rental Agreement -sopimuksen tai muun seikan
perusteella, muuta johdu.
Yksityisyyden suoja.
21. Avisilla on oikeus käyttää Vuokralle Ottajan antamia tietoja hänen ja Avisin välistä vuokrausta
ja siihen liittyviä asiakaspalveluja varten. Niihin kuuluu suoramarkkinointi sekä Avisin tuotteita ja
palveluja koskevat asiakkaiden tyytyväisyysmittaukset. Avis voi käyttää tietoja kaikkiin näihin
tarkoituksiin. Vuokralle Ottajalla on oikeus milloin tahansa päästä käsiksi näihin tietoihin ja korjata
niitä ottamalla yhteyttä Avisiin.
Huomautus vuokralle ottajalle:
Avis on velvollinen antamaan teille vähintään yhden vuokrasopimuksen kappaleen.
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Vuokrasopimuksen kappale on säilytettävä ajoneuvossa koko vuokrakauden ajan ja se on
esitettävä poliisin, liikennevalvojan tai muun liikenneministeriön ("Ministry of Transport")
valtuuttaman työntekijän vaatimuksesta.
Yhteenveto Euroopassa, Lähi-Idässä, Aasiassa ja Afrikassa sovellettavista
ajoneuvovakuutuksista.
Luopuminen korvausvaatimuksista kolarivahinkojen johdosta (CDW).
Ottamalla CDW-vakuutus, tai sisällyttämällä se vakuutusmaksuun, te ja kuljettava vapaudutte
velvollisuudesta korvata ajoneuvolle yhteentörmäyksestä sekä ilkivallasta johtuvat vauriot, mutta
teidän kuitenkin maksettava kulloinkin sovellettava omavastuu. Se vaihtelee maa-, tuote- ja
ajoneuvoryhmäkohtaisesti ja sitä voidaan muuttaa. Tietoja kutakin vuokrausta koskevasta
omavastuusta on saatavilla varatessanne ajoneuvon Avis Preferred -ohjelman puitteissa. Mikäli
Avisin lisenssinhaltija saa korvausta kolmannelta osapuolelta, maksamanne omavastuu palautetaan.
Asiakkaat, jotka eivät ole ottaneet CDW-vakuutusta, vastaavat ajoneuvon kärsimistä
yhteentörmäyksestä tai ilkivallasta aiheutuneista vaurioista kuhunkin vuokraukseen sovellettavaan
maksimimäärään saakka. Kustannukset saattavat koskea myös ajoneuvon osia, korjaustyötä,
hinausta ja varastointia sekä päivämaksua sen johdosta, että Avisin lisenssinhaltija on estynyt
käyttämästä ajoneuvoa, sekä hallintomaksuja.
Varkausvakuutus (TP).
Ottamalla TP-vakuutuksen vapaudutte korvausvastuusta, mikäli ajoneuvo, tai joku sen osa
varastetaan. Teidän on kuitenkin maksettava kulloinkin sovellettava omavastuu. Mikäli Avisin
lisenssinhaltija saa korvausta kolmannelta osapuolelta, maksamanne omavastuu palautetaan.
Tietyissä maissa TP-vakuutus myös korvaa teidän, kuljettajan ja matkustajien henkilökohtaisten
tavaroiden menetyksen tai vahingoittumisen varkauden tai tapaturman johdosta, milloin tavaroita
kuljetetaan ajoneuvossa teidän, kuljettajan, tai matkustajien kanssa. Ottakaa kuitenkin huomioon,
että (i) henkilökohtaiset tavarat ovat vakuutuksen piirissä ainoastaan niiden ollessa lukitussa
ajoneuvossa sekä (ii) kukin esine on vakuutettu ainoastaan tiettyyn määrään sakka, joka voi
vaihdella maittain. Vakuutus ei koske arvoesineitä, esimerkiksi rahaa eikä jalokiviä. Tietoja
kuhunkin vuokraukseen sovellettavista ehdoista on saatavilla varatessanne ajoneuvon Avis
Preferred -vuokrausjärjestelmän mukaisesti.
Mikäli ette ota TP-vakuutusta, olette vastuussa varastetun ajoneuvon tai siitä varastettujen osien
korvaamisesta uusilla vastuumäärän ylärajaan saakka. Sen lisäksi olette vastuussa seuraavista
kustannuksista, mikäli ajoneuvo ei kärsi kokonaisvahinkoa: työkustannukset, varkauden johdosta
seisomaan jääneen ajoneuvon takaisin saannista ja varastoinnista aiheutuvat kustannukset,
päiväkohtainen maksu siitä, että Avisin lisenssinhaltija ei voi käyttää ajoneuvoa sekä hallintomaksu.
Erityishuomautus: Joko vuokrauksen yhteydessä otettu tai vakuutusmaksuun sisältyvä TP-vakuutus
ei ole voimassa, mikäli Länsi-Euroopassa vuokrattua ajoneuvoa käytetään Itä-Euroopassa. LänsiEurooppa tarkoittaa Itävaltaa, Belgiaa, Tanskaa, Suomea, Ranskaa, Saksaa, Kreikkaa, Irlantia,
Italiaa, Luxemburgia, Maltaa, Monacoa, Alankomaita, Norjaa, Portugalia, Espanjaa, Ruotsia,
Sveitsiä ja Iso-Britanniaa. Itä-Eurooppa tarkoittaa Albaniaa, Valkovenäjää, Bosniaa, Bulgariaa,
Kroatiaa, Tsekin Tasavaltaa, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Makedoniaa, Puolaa, Romaniaa,
Venäjää, Serbiaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Turkkia sekä Ukrainaa.

Lokakuu 2007

82
Henkilökohtainen tapaturmavakuutus (PAI).
PAI-vakuutuksen perusteella korvataan teidän, kuljettajan ja matkustajien kuolema, invaliditeetti
sekä sairaanhoitokustannukset. Vakuutusmäärän yläraja vaihtelee maittain. Tietoja kuhunkin
vuokraukseen sovellettavista vakuutusehdoista on saatavilla varatessanne ajoneuvon Avis Preferred
-vuokrausjärjestelmän puitteissa. Tietyissä maissa PAI-vakuutus myös korvaa teidän, kuljettajan ja
matkustajien henkilökohtaisten tavaroiden menetyksen tai vahingoittumisen varkauden taikka
tapaturman johdosta vuokrauskauden aikana. Ottakaa kuitenkin huomioon, että (i) henkilökohtaiset
tavarat ovat vakuutuksen piirissä ainoastaan niiden ollessa lukittuina ajoneuvoon sekä (ii) kukin
esine on vakuutettu ainoastaan tiettyyn määrään sakka. Vakuutus ei koske arvoesineitä, esimerkiksi
rahaa eikä jalokiviä. Kuhunkin vuokraukseen sovellettavat ehdot ovat saatavilla tehdessänne
varauksen Avis Preferred -järjestelmän puitteissa.

