SUNAUTO - FUGETRADING S.L.
VUOKRASOPIMUSEHDOT
l. AUTON KÄYTTÖ
Autoa saa ajaa ainoastaan virallisilla päällystetyillä teillä. Auton käyttö muun tyyppisillä/päällystämättömillä teillä on ehdottomasti
kiellettyä ja kaiken vakuutussuojan ulkopuolella.
Vuokraaja voi ainoastaan lisätä ennalta sovitut lisäkuljettajat vuokrasopimukseen.
Kaikkien kuljettajien tulee olla 26 vuotta täyttäneitä ja ajokortin tulee olla vähintään vuoden vanha.
Autoa saa ajaa vain Espanjan alueella jollei SUNAUTO ole myöntänyt kirjallista lupaa auton käyttöön Espanjan rajojen ulkopuolella.
Auton pysäköitynä ollessa on tarkistettava, että auto on lukittu ja ikkunat ovat suljettu, eikä autoon saa jättää tavaroita näkyviin, jos
auton radiossa on irroitettava paneeli,se tulee irroittaa ja piilottaa. Avoauton katon tulee olla aina suljettu auton pysäköitynä ollessa.
Auto tulee palauttaa vähintään samalla polttoainemäärällä kuin luovutuksen yhteydessä. Mikäli auto palautetaan pienemmällä
polttoainemäärällä, SUNAUTO veloittaa puuttuvan polttoaineen sekä 2O euron tankkausmaksun.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
Vuokraajan perusomavastuu on 350€, vuokraaja on omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan:
a) mistä tahansa autolle sekä sen varusteille tapahtuneesta, merkittävästä vahingosta.
b) kaikesta autosta tai sen varusteista varastetuista osista.
Vuokraaja voidaan velvoittaa korvaamaan lisäksi omavastuun verran:
- avaimen hukkaaminen / vaurio.
-autolle aiheutunut vahinko johtuen väärän polttoaineen käytöstä.
Jos autolle tai SUNAUTOlle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai
muun huumaavan aineen alaisena tai rikolliseen tarkoitukseen, vuokraaja on velvollinen korvaamaan SUNAUTO aiheutuneen
vahingon kokonaisuudessaan.

3. VUOKRAAJAN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA
Vuokraaja vapautuu omavastuuosuuden korvausvastuusta, jos SUNAUTO saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen
perusteella tai vahingonaiheuttajalta.

4. SAKOT
Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneet sakot, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, myös
lisäkuljettajien osalta. SUNAUTO voi veloittaa nämä maksut jälkikäteen vuokralaisen luottokortilta. SUNAUTO veloittaa sakkojen käsittely/toimistokuluja 30€ sakko.

5. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSESSA
Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. llmoitus tehdään
auton hansikaslokerossa olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Vahinkoilmoituslomake tulee täyttää tarkasti ja täydellisesti
kummankin osapuolen toimesta mukaan luettuina todistajat (jos niitä on) ja piirtää kuva huolellisesti, merkiten selvästi kumpi
osapuoli on vahingon aiheuttaja. Mikäli on kyseessä henkilövahinkoja tai syyllisyyskysymys on epäselvä, on tässä tilanteessa aina
kutsuttava poliisi paikalle.
SUNAUTO perii vuokraajalta omavastuusumman aina ja palauttaa sen mikäli saa korvauksen vastapuolen vakuutusyhtiöltä.
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava SUNAUTOlle autossa ilmenneestä viasta, vahingosta tai varkaudesta.
Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille ja toimitettava SUNAUTOlle kopio varkausilmoituksesta (denuncia).
Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle kaikista syntyneistä vahingoista.

6. AUTON PALAUTTAMINEN
Auto palautetaan sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä, palautusajan ja -paikan muutoksesta on sovittava SUNAUTOn kanssa.

7. VUOKRA-AIKA
Vuokravuorokausi on 24 tuntia. Ylimenevästä tunnista voidaan veloittaa koko seuraavan 1 vrk:n hinta.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Fugetrading S. L. con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre
cuestiones relativas a la actividad de la Empresa. Fugetrading S. l. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha
información a terceros. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal
de forma presencial en las oficinas de Fugetrading S.L , acompañando copia de DNI, o bien mediante correo postal dirigido a: Avenida Nuestro Padre Jesús Cautivo 44, Local
12, 29640 Fuengirola, Málaga, España.

