12.01.2016
Näitä yleisiä sopimusehtoja (”jäljempänä ”Yleiset Sopimusehdot”) sovelletaan Shareit Bloxcar Oy:n
vertaisvuokrauspalvelussa.

1. OSAPUOLET
Shareit Bloxcar Oy (Y-tunnus 2417695-9, PL 49, 00271 Helsinki, jäljempänä ”SBC”), tarjoaa ajoneuvojen
vertaisvuokrauspalvelua ja ajoneuvojen nouto-ja palautuspalvelua yksityishenkilöille näiden Yleisten
Sopimusehtojen mukaisesti osoitteessa www.shareitbloxcar.fi (jäljempänä ”verkkopalvelu”).

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Näitä Yleisiä Sopimusehtoja noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa
sopimuksissa SBC:n ja ajoneuvon omistajan sekä SBC:n ja ajoneuvon käyttäjän välillä sekä kertaluontoisissa
ajoneuvon palautus-ja noutopalvelussa omistajan ja SBC:n välillä.

Asiakas on SBC:n vertaisvuokrauspalveluun liittynyt henkilö. Asiakas voi olla joko ajoneuvon käyttäjä tai
ajoneuvon omistaja. Käyttäjä on asiakas, joka tekee varauksia ajoneuvoihin SBC:n vertaisvuokrauspalvelussa
ja käyttää ajoneuvoja vuokra-aikana. Omistaja on asiakas, joka liittää omistamansa tai pysyvässä
hallinnassaan olevan ajoneuvon SBC:n vertaisvuokrauspalveluun käyttäjien käytettäväksi erikseen
hyväksymiensä varausten mukaisesti.

Näitä Yleisiä Sopimusehtoja noudatetaan myös kertaluontoisissa ajoneuvon vuokraussopimuksissa
ajoneuvon omistajan ja käyttäjän välillä, kun ajoneuvon vuokraus on tapahtunut SBC:n
vertaisvuokrauspalvelun kautta.

SBC ei ole osapuolena sen tarjoaman vertaisvuokrauspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa
ajoneuvon vuokraussopimuksessa. SBC ei vastaa sen tarjoaman vertaisvuokrauspalvelun kautta syntyneessä
kertaluontoisessa ajoneuvon vuokrasuhteessa aiheutuneista esine- ja henkilövahingoista tai muista
menetyksistä, ellei näissä Yleisissä Sopimusehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

SBC ei vastaa ajoneuvojen vakuuttamisesta ja SBC ei myöskään ole osapuolena vuokraussopimuksen
kohteena olevan ajoneuvon vakuutusturvaa täydentävässä, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n (jäljempänä ”If”)
ajoneuvon omistajalle myöntämässä Shareit-Turva -vakuutuksessa eikä ajoneuvon muissa
vakuutussopimuksissa.

SBC ei vastaa verkkopalvelussa mahdollisesti esiintyvistä käyttökatkoksista tai muusta vastaavasta teknisestä
viasta ja niiden aiheuttamista vahingoista.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
3.1 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus SBC:n ja asiakkaan välillä syntyy ja tulee molempia osapuolia sitovaksi, kun
1. asiakas on hyväksynyt nämä Yleiset Sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän hakemuksen;
2. asiakas on vahvistanut hakemuksen, tunnistautunut luotettavalla tavalla sekä todentanut
puhelinnumeronsa syöttämällä SBC:n verkkopalveluun tekstiviestillä saamansa vahvistustunnuksen;
ja
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3. SBC on hyväksynyt asiakkaan hakemuksen.
Tunnistautumalla ja vahvistamalla hakemuksen asiakas vakuuttaa, että on tutustunut Yleisiin Sopimusehtoihin
ja niiden liitteisiin ja hyväksyy ne.
Luotettavalla tunnistautumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tunnistautumista Signom Oy:n (”Signom”)
palvelun kautta. Mikäli Signomin edellyttämä vahva tunnistautuminen ei ole mahdollista esim. ulkomaalaisen
henkilön ollessa kyseessä, asiakas voi tunnistautua luotettavasti toimittamalla SBC:lle voimassa olevan
luottokorttinsa numeron, valokuvan ajokortista ja passista sekä valinnaisesti liittämällä SBC:n palveluun
Facebook-profiilinsa kirjautumalla sisään palveluun Facebook-tunnuksilla. . SBC voi harkintansa mukaan
pyytää myös muuta selvitystä.

Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä tulee molempia osapuolia sitovaksi, kun omistaja hyväksyy käyttäjän
tekemän varauspyynnön SBC:n verkkopalvelussa seuraavalla tavalla:

1. Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi SBC:n verkkopalvelussa määrittelemällä kaudet, jolloin
ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa;
2. Käyttäjä lähettää omistajalle verkkopalvelussa varauspyynnön (sopimustarjous vuokrauksesta);
3. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus ja sitova sopimus
omistajan ja käyttäjän välillä syntyy. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän.
Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin
kohdan 8 mukaisesti.

3.2 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Sopimus SBC:n ja asiakkaan välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen.
Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. SBC:llä on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että:


asiakas rikkoo olennaisesti sopimusta;



käyttäjä ei SBC:n arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoja asianmukaisesti;



käyttäjän

maksukyvyssä

tapahtuu

olennaista

heikkenemistä

(esim.

julkinen

maksuhäiriö).

Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä päättyy kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon omistajalle tai kun omistaja tai
käyttäjä peruu varauksen jäljempänä tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

4. AJONEUVON KÄYTTÖTILAT
Ajoneuvon tilat SBC:n verkkopalvelun varauskalenterissa:
1. Omistajan käyttö : Ajoneuvon omistaja käyttää ajoneuvoa itse. Ajoneuvon käyttö on lähtökohtaisesti
omistajan käyttöä. Ajoneuvo ei ole SBC:n käyttäjien vuokrattavissa ajanjaksoina jotka omistaja on
varauskalenterissa määritellyt omaan käyttöönsä kuuluviksi.
2. Vuokrauskäyttö : Ajoneuvon vuokrauskäyttö on mahdollista aikoina, jotka omistaja on SBC:n
kalenterissa määritellyt vapaaksi vuokrauskäyttöön.

5. SBC:N VELVOLLISUUDET
SBC:
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ylläpitää verkkopalvelussa varausjärjestelmää;



tallentaa kunkin vuokrauksen tiedot ja hallinnoi ajoneuvojen varauskalentereita;



tallentaa toteutuneiden vuokrausten tiedot;



laskuttaa ajoneuvon käyttömaksun käyttäjältä ja tilittää sen omistajalle vähennettynä SBC:lle
kuuluvalla osuudella ja Ifin Shareit-turvasta maksettavalla osuudella. SBC voi hoitaa ajoneuvon
vuokran ja muiden mahdollisesti maksamattomien riidattomien erien perintää omistajan puolesta;



laskuttaa myöhästymismaksut omistajan puolesta käyttäjältä ja tilittää ne omistajalle vähennettynä
SBC:lle kuuluvalla osuudella;laskuttaa myöhästymismaksut käyttäjän puolesta omistajalta ja tilittää ne
käyttäjälle vähennettynä SBC:lle kuuluvalla osuudella



laskuttaa vahinko-ja vauriotilanteissa omavastuun tai vahingon määrän käyttäjältä ja tilittää sen
omistajalle vähennettynä SBC:lle kuuluvalla osuudella;

Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi SBC:n oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään Yleisten
sopimusehtojen kohdissa 6-21.

6. KÄYTTÄJÄN KESKEISET VELVOLLISUUDET
6.1 KÄYTTÄJÄN TULEE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT VAATIMUKSET


Käyttäjä on vähintään 20-vuotias;



Käyttäjällä on ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta;



Käyttäjä ei ole ajanut moottorikäyttöistä ajoneuvoa päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena;



Käyttäjällä on enintään kolme liikennerikettä viimeisen kolmen vuoden ajalta; ja



Käyttäjällä ei ole maksuhäiriöitä.

Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa ajoneuvoa varatessaan vuokra-ajan pituus sekä arvioida ajettava
kilometrimäärä. Jos käyttäjällä on reklamoitavaa liittyen ajoneuvon vuokraukseen ja käyttöön, tulee käyttäjän
ilmoittaa asiasta SBC:lle verkkopalvelun kautta 24 tunnin kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Mikäli ilmoitusta
ei ole määräajassa tehty, käyttäjää laskutetaan vuokrauksen alkuperäisiin tietoihin perustuen.

SBC suosittelee käyttäjää ottamaan kuvan ajoneuvon matkamittarista vuokra-ajan alussa ja lopussa
ajokilometreihin liittyvien erimielisyyksien varalta.

6.2 AJONEUVON HUOLELLINEN KÄYTTÖ
Ajokortti on esitettävä omistajalle ennen ajoneuvon käyttöä. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan SBC:n
palvelun kautta vuokraamastaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä
noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain
sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Ajoneuvon SBC:n palvelun kautta vuokrannut käyttäjä saa
luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään SBC:n palvelun rekisteröitynyt
käyttäjä. Ajoneuvon alun perin vuokrannut käyttäjä on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen
sisällöstä henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa ajoneuvon luovuttaa. Ajoneuvon alun perin
vuokrannut käyttäjä vastaa vuokra-aikana sattuneista vahingoista vaikka hän luovuttaisi ajoneuvon toisen
käyttäjän kuljetettavaksi.

Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajoopetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
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Ajoneuvo on lukittava aina sen jäädessä pysäköidyksi.

Kun käyttäjä aloittaa vuokrauksen, käyttäjän tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys
mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa
käyttöönotettaessa käyttäjä ei ilmoita SBC:lle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu
ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole SBC:n tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista
käyttäjälle.

Tupakointi, syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty kaikissa ajoneuvoissa.

Lemmikkieläimiä ei saa kuljettaa ajoneuvoissa, ellei SBC:n verkkopalvelussa kyseisen ajoneuvon lisätiedoissa
nimenomaisesti toisin sanota.

6.3 VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
Käyttäjä on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan omavastuun ylärajaan saakka:


korvaamaan omistajalle, ajoneuvolle sekä ajoneuvon varusteille ja lisävarusteille vuokra-aikana
sattuneet vahingot - myös ulkopuolisten aiheuttamat. Ajoneuvon lisävarusteet on listattu ajoneuvossa
olevassa lisävarustelistassa sekä ajoneuvon tietojen yhteydessä SBC:n verkkopalvelussa;



korvaamaan omistajalle ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet;



korvaamaan omistajalle ajoneuvon tavanomaisesta poikkeavasta likaantumisesta johtuvat siivous- ja
puhdistuskustannukset; ja



korvaamaan sen taloudellisen menetyksen, joka ajoneuvon omistajalle tai pysyvälle haltijalle
aiheutuu vuokra-aikana sattuneen vahingon johdosta liikenne- ja/tai kaskovakuutuksen
bonusmenetyksenä ja/tai vakuutuksen omavastuuna.

Käyttäjän omavastuu on listattu ajoneuvon profiilissa verkkopalvelussa. SBC:llä on oikeus veloittaa
omavastuu edellä kerrotuissa tapauksissa käyttäjältä.

6.4 KÄYTTÄJÄN VASTUU KAIKESTA VAHINGOSTA
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan omistajalle ja SBC:lle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta,
mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista:


ajoneuvon ylikuormaus;



ajoneuvossa tupakointi;



vauriot ajoneuvon verhoiluissa;



ajoneuvon ajaminen yli- tai vajaapaineisilla renkailla;



ajoneuvon avainten katoaminen;



väärän polttoaineen käyttäminen ajoneuvossa;



lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä;



ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa;



huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö;



varkaus- ja ilkivaltavahingot kun ajoneuvo on jätetty lukitsematta tai se avaimien huolellinen
säilyttäminen on laiminlyöty tai poistuttaessa ajoneuvon luota se on jätetty käyntiin; tai



käyttäjä on antanut ajoneuvon jonkun muun kuin toisen palveluun liittyneen käyttäjän kuljetettavaksi.
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Käyttäjän täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti
johtuneet käyttäjän rikollisesta menettelystä, ajoneuvon käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen
rikkomisesta. Käyttäjän täysimääräinen korvausvelvollisuus vahingoista koskee myös tilanteita, joissa käyttäjä
on laiminlyönyt ilmoittaa ajoneuvon palautuksen viivästymisestä ja sen seurauksena ShareitTurvan
vakuutusturva ei ole voimassa.

SBC:llä on oikeus veloittaa edellä kerrotut korvaukset käyttäjältä.

6.5 KÄYTTÄJÄN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA

Käyttäjä vapautuu korvausvastuustaan myös omavastuun osalta, mikäli omistaja ja SBC saavat täyden
korvauksen kohdissa 6.3 ja 6.4 listatuista vahingoista mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta
vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä. Tällöin käyttäjälle palautetaan jälkikäteen käyttäjän
mahdollisesti jo maksama korvaus.

6.6 KÄYTTÄJÄN MAKSUVELVOLLISUUDET
Käyttäjä on velvollinen maksamaan SBC:lle käyttömaksun, joka koostuu ajoneuvon vuokrasta ja SBC:n
palvelumaksusta jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. Vuokra sisältää SBC:n verkkopalvelussa
ajoneuvon perustiedot-sivuilla määritellyn kilometrimäärän.
Polttoaineesta käyttäjää veloitetaan erikseen kohdan 13 mukaisesti ja soveltuvin osin.
Käyttäjä on velvollinen maksamaan SBC:lle kohdan 8. mukaisetmyöhästymiskorvaukset ja hyvitysmaksut
sekä vahinko- ja vauriotilanteessa omavastuun kohdan 6.3 mukaisesti tai koko vahingon määrän kohdan 6.4
mukaisesti jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla.
Yllä mainittujen tilanteiden lisäksi käyttäjä on velvollinen maksamaan täysimääräisesti seuraavat vuokraaikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuneet maksut:


pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut;



yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut;



ylikuormamaksut;



rikesakot;



ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneet sakko- tai tietullimaksut; ja



ruuhkamaksut.

Käyttäjä oikeuttaa SBC:n antamaan viranomaisille tai pysäköinnin valvojille henkilötietonsa edellä todettujen
maksujen määräämiseksi. Mikäli käyttäjä ei maksa maksuja viranomaisen määräämään alkuperäiseen
eräpäivään mennessä, SBC on oikeutettu veloittamaan käyttäjältä varsinaisen virhemaksun omistajan
puolesta sekä lisäksi veloittamaan muistutusmaksun hinnaston mukaisesti, riippumatta siitä onko käyttäjä
riitauttanut maksut vai ei.

6.7 MUITA VELVOITTEITA
Käyttäjän tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa SBC:lle mahdollisista yhteystietojen
muutoksista. Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi käyttäjän velvollisuuksista määrätään Yleisten
Sopimusehtojen kohdissa 8-21.
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7. OMISTAJAN KESKEISET VELVOLLISUUDET
Omistajan on luovutettava ajoneuvo käyttäjälle käyttökuntoisena ja lain asettamat edellytykset täyttävänä
sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Omistaja on velvollinen antamaan käyttäjälle riittävän opastuksen ja
ohjeet ajoneuvon käytön erityispiirteistä laatimalla ajoneuvoon auto-ohjeen ja säilyttämällä sitä saatavilla
ajoneuvossa.

Omistajan tulee ajoneuvoa luovuttaessaan tarkistaa, että käyttäjällä on voimassa oleva ajokortti, ja lähettää
ajokortista valokuva SBC:lle. Omistajalla on oikeus kieltäytyä luovuttamasta ajoneuvoa käyttäjän hallintaan,
mikäli ajokorttia ei esitetä.

Jos omistaja katsoo, että vuokra-aika tai ajettu kilometrimäärä poikkeaa merkittävästi käyttäjän ajoneuvoa
varatessaan antamista arvioista tai omistajalla on muuta reklamoitavaa liittyen ajoneuvon vuokraukseen ja
käyttöön, tulee hänen ilmoittaa asiasta SBC:lle verkkopalvelun kautta 24 tunnin kuluessa siitä, kun käyttäjä on
palauttanut ajoneuvon. Mikäli ilmoitusta ei ole määräajassa tehty, käyttäjää laskutetaan vuokrauksen
alkuperäisiin tietoihin perustuen.

SBC suosittelee ottamaan kuvan ajoneuvon matkamittarista vuokra-ajan alussa ja lopussa ajokilometreihin
liittyvien erimielisyyksien varalta.

Omistaja on velvollinen ylläpitämään ajoneuvossa helposti saatavilla olevaa ja ajantasaista vikalistaa ja
lisävarustelistaa. Omistaja huolehtii myös siitä, että SBC:llä on hallussaan ajantasainen vika- ja
lisävarustelista. Vastuu puutteista edellä mainituissa listoissa on omistajalla. Omistajalla on velvollisuus
ilmoittaa ajoneuvon SBC:n verkkopalvelussa sijaitsevalla perustiedot-sivulla, jos ajoneuvolla on säännöllisesti
kuljetettu koiria tai muita lemmikkejä, joille käyttäjät voivat olla allergisia. Omistaja voi ilmoittaa SBC:n
verkkopalvelussa myös muista ajoneuvon käyttöä koskevista erityisrajoituksista tai – mahdollisuuksista.

Omistaja hyväksyy ja tiedostaa, että jos ajoneuvolla ei ole kaskovakuutusta, joka korvaa ajoneuvolle
aiheutuneita vahinkoja, ajoneuvolle vuokra-aikana aiheutuneet omavastuun ylittävät vahingot jäävät omistajan
vahingoiksi.

7.1 VAATIMUKSET AJONEUVOLLE JA VAKUUTUKSILLE
Omistajan ajoneuvon tulee täyttää seuraavat ehdot ennen sen liittämistä SBC:n verkkopalveluun:


Ajoneuvo on rekisteröity Suomessa (ajoneuvorekisteri / Trafi).



Ajoneuvo on katsastettu.



Ajoneuvovero on maksettu.



Ajoneuvo on lakien mukaisessa käyttökunnossa.



Ajoneuvoa saa kuljettaa B-luokan ajokortilla.



Ajoneuvon tulee olla liikennevakuutettu Ifissä.

Ajoneuvon palveluun liittämisen yhteydessä omistaja antaa SBC:lle oikeuden saada Ifistä tietoja liikenne- ja
kaskovakuutuksen voimassaolosta ja päättymisestä.

Omistaja vastaa siitä, että aina ajoneuvon vuokra-ajan alkaessa ajoneuvon renkaat ovat lakien edellyttämässä
kunnossa, tuulilasinpyyhkimet ovat käyttökunnossa, öljyt on tarkastettu, tuulilasinpesunestettä on riittävästi,
renkaiden ilmanpaineet ovat riittävät ja ajoneuvo on siisti. Omistaja vastaa ajoneuvon huollosta sekä muista
toimenpiteistä ja edellisiin liittyvistä maksuista, jotka liittyvät ajoneuvon käyttökuntoisena, liikennekelpoisena
ja lainmukaisena pitämiseen.
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Liittämällä ajoneuvon SBC:n vertaisvuokrauspalveluun omistaja vakuuttaa, että hänellä kaikki siihen tarvittavat
luvat ja suostumukset.

7.2 AJONEUVON LIITTÄMINEN PALVELUUN JA POISTAMINEN PALVELUSTA
Omistaja voi ilmoittaa vaatimukset täyttävän ajoneuvonsa SBC:n verkkopalvelussa vertaisvuokrauskäyttöön.
SBC voi omistajaa kuulematta poistaa ajoneuvon palvelusta, mikäli se ei enää täytä kohdassa 7.1 määriteltyjä
edellytyksiä tai muusta perustellusta syystä.
Omistajan tulee ilmoittaa ajoneuvon poistamisesta verkkopalvelusta SBC:lle kirjallisesti yksi kuukausi
etukäteen.

Omistajan tulee ilmoittaa SBC:lle välittömästi, mikäli ajoneuvo ei täytä kohdassa 7.1 määriteltyjä edellytyksiä.

Omistajan poistaessa ajoneuvonsa verkkopalvelusta tai kun ajoneuvo ei enää täytä SBC:n asettamia
vaatimuksia, omistaja voi SBC:n hyväksynnällä jatkaa palvelussa käyttäjänä.

7.3 AJONEUVON TARKASTUS KÄYTÖN JÄLKEEN
Kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä ajoneuvon oltua vuokrauskäytössä, hänen tulee tarkastaa
ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen
ehkäisemiseksi. Mikäli omistaja ei ilmoita SBC:lle 24 tunnin sisällä ajoneuvon vuokrauksen päättymisestä
sellaisista uusista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan, siirtyy
vastuu vaurioista käyttäjältä omistajalle. Omistajan tulee liittää ilmoitukseensa valokuvat ajoneuvon vaurioista.

7.4 OMISTAJAN MAKSUVELVOLLISUUDET
Omistaja on velvollinen maksamaan SBC:lle tilaamastaan Nouto-ja Palautuspalvelusta Hinnaston mukaisesti.
Omistaja on velvollinen maksamaan myöhästymiskorvaukset ja hyvitysmaksut ja vakuutusmaksut SBC:lle
jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla.
Mikäli ajoneuvon käyttö vuokra-aikana on estynyt ajoneuvon vian vuoksi, omistaja on velvollinen korvaamaan
SBC:lle sen käyttäjälle suorittaman hyvityksen.
SBC:llä on oikeus vähentää omistajalle tehtävistä tilityksistä ne erät, jotka omistaja on näiden Yleisten
Sopimusehtojen mukaan velvollinen maksamaan SBC:lle, Ifille tai käyttäjälle, tai erät, jotka SBC on maksanut
omistajan puolesta.

7.5 VERTAISVUOKRAUKSEN VEROTUS
Omistaja vastaa verojen maksamisesta ja toimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä
tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdolliseen muun verotuksen suhteen.

7.6 VAKUUTUKSET JA MAKSUT
Ajoneuvon liikennevakuutuksen tulee olla Ifissä. Ajoneuvon vakuutusturvaa vuokrauskäytössä täydentää Ifin
Shareit-Turva vakuutus (suppea), joka omistajan tulee aina ottaa SBC:n verkkopalveluun lisättäviin
ajoneuvoihin. Suppean Shareit-Turvan kohteena on liikennevakuutuksen bonusmenetys. Mikäli ajoneuvon
kaskovakuutus on Ifissä, voi omistaja valita myös laajan Shareit-Turvan, jolloin lisäturvan kohteena on sekä
liikennevakuutuksen laskennallinen bonusmenetys että Ifissä olevan kaskovakuutuksen bonuksen säilyminen,
omavastuun rajoittaminen vahinkotilanteissa, petosturva, väärinkäytösturva ja omavastuu. Suppean ja laajan
Shareit-Turvien sisältö määräytyy kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti, ja Ifillä on oikeus
muuttaa vakuutusehtoja.
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Ajoneuvon omistajan tai pysyvän haltijan ottama suppea Shareit-Turva turvaa vuokrauskäytössä aiheutuneen
vahingon seurauksena tapahtuneen liikennevakuutuksen laskennallisen bonusmenetyksen. Valinnainen laaja
Sharit- Turva turvaa Ifissä olevan kaskovakuutuksen bonuksen säilymisen ja omavastuuosuuden ajoneuvon
omistajalle siltä osin, kun sitä ei saada perittyä ajoneuvon käyttäjältä. Shareit-Turvan sisältö on tarkemmin
kerrottu vakuutusehdoissa. Omistaja vastaa ajoneuvon vakuutusmaksuista. SBC vähentää Shareit-Turvien
vakuutusmaksut omistajalle tehtävistä tilityksistä.

7.7 MUITA VELVOTTEITA
Omistajan tulee välittömästi ilmoittaa SBC:lle yhteystietojensa muutoksista.
Omistaja ei voi sopimuksen voimassaoloaikana vuokrata SBC:n vertaisvuokrauspalveluun liitettyä ajoneuvoa
SBC:n vertaisvuokrauspalvelun ulkopuolella tai harjoittaa muuta SBC:n kanssa kilpailevaa toimintaa.
Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden
Sopimusehtojen kohdissa 8-21.

lisäksi

omistajan

velvollisuuksista

määrätään

Yleisten

8.
VARATTAVAKSI
ASETTAMINEN,
VARAUSPYYNNÖN
TEKEMINEN,
VARAUSPYYNNÖN
HYVÄKSYMINEN
JA
PERUUTUSEHDOT
Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi verkkopalvelun kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo
on käyttäjien vuokrattavissa. Käyttäjät voivat lähettää omistajalle verkkopalvelun kautta varauspyyntöjä.
Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön,
varauspyynnön pohjalta tehdään varaus. Varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy, kun
omistaja hyväksyy varauspyynnön. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen
hyväksymisen piiriin, jolloin järjestelmä hyväksyy varauspyynnön automaattisesti omistajan puolesta. Sitova
sopimus vuokrauksesta omistajan ja käyttäjä välillä syntyy, kun järjestelmä hyväksyy varauspyynnön
omistajan puolesta.

Käyttäjällä ja/tai omistajalla on oikeus peruuttaa varaus ennen varauksen alkamista ilmoittamalla siitä SBC:lle
SBC:n verkkopalvelussa määriteltyjen kanavien kautta sekä annettujen ohjeiden mukaisesti.

SBC ilmoittaa käyttäjälle ja/tai omistajalle perutuista varauksista aina sähköpostitse.

Ellei käyttäjä saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, eikä omistaja ole peruuttanut varausta, Käyttäjä
ja SBC ovat oikeutettuja saamaan omistajalta hinnaston mukaisen myöhästymiskorvauksen. Jos käyttäjä ei
saa ajoneuvoa käyttöönsä sovittuna aikana omistajasta johtuvasta syystä, käyttäjällä on
myöhästymiskorvauksen lisäksi oikeus jättää varaus käyttämättä ilmoittamalla asiasta omistajalle ja SBC:lle.
Jos käyttäjä jättää varauksen käyttämättä omistajan olennaisen myöhästymisen takia, hän vapautuu varausta
koskevasta käyttömaksusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia myöhästymiskorvauksen lisäksi muuta korvausta
omistajalta tai SBC:ltä.

9. AJONEUVON NOUTO- JA PALAUTUSPALVELU ASIAKKAALLE
(OMISTAJILLE)
SBC tarjoaa ajoneuvon vertaisvuokrauspalveluun liittäneille asiakkaille kertaluontoista nouto- ja
palautuspalvelua hinnastossa ilmoitettua korvausta vastaan. Nouto – ja palautuspalvelun yksityiskohdista
sovitaan kirjallisesti omistajan ja SBC:n välillä verkkopalvelussa tai sähköpostilla ja tilaus vahvistetaan
tekstiviestillä.
1.

Noutopalvelu: Vertaisvuokrauspalveluun liitetyn ajoneuvon omistaja voi sopia SBC:n kanssa, että
SBC noutaa ajoneuvon osapuolten sopimasta paikasta ja huolehtii ajoneuvon säilyttämisestä
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omistajan lukuun osapuolten ennalta sopiman ajanjakson aikana. Ajoneuvon säilytyksestä
aiheutuvat kulut laskutetaan omistajalta hinnaston mukaisesti. Ajanjakson päätyttyä omistaja noutaa
ajoneuvon SBC:n kanssa ennalta sopimastaan paikasta.
Palvelu toimitetaan sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Noutopalvelussa ajoneuvon
luovutuksen myöhästyessä sovitusta ajankohdasta omistajasta johtuvasta syystä SBC:llä ei ole
velvollisuutta odottaa omistajan saapumista. Myöhästymisestä aiheutuneet kulut laskutetaan
omistajalta hinnaston mukaisesti.
2.

Palautuspalvelu: ajoneuvon omistaja ja SBC voivat sopia, että SBC noutaa ajoneuvon sovitusta
paikasta ja luovuttaa ajoneuvon ennalta sovittuna ajankohtana omistajalle tai tämän määräämälle
osapuolten sopimaan paikkaan.
Palautuspalvelussa ajoneuvon palautuksen myöhästyessä sovitusta ajankohdasta omistajasta
johtuvasta syystä SBC:llä ei ole velvollisuutta odottaa omistajan saapumista. Myöhästymisestä
aiheutuneet kulut laskutetaan omistajalta hinnaston mukaisesti.

3.

Ajoneuvon vuokraus noutopalvelun ja/tai palautuspalvelun välisen ajanjakson aikana: Omistaja voi
valtuuttaa kirjallisesti SBC:n ennalta sovitun ajanjakson aikana asettamaan ajoneuvon
vuokrattavaksi, hyväksymään ajoneuvon varauksia omistajan puolesta sekä luovuttamaan
ajoneuvon omistajan puolesta käyttäjille. Valtuutukseen sisältyy myös oikeus omistajan puolesta
tarkistaa ajoneuvon kunto käytön jälkeen ja ryhtyä vahinkotilanteessa tarvittaviin ja välttämättömiin
toimenpiteisiin omistajan kustannuksella. Vuokrauksesta saatavat tulot tilitetään Yleisten
Sopimusehtojen mukaisesti omistajalle.

SBC ei vastaa nouto-ja palautuspalvelun yhteydessä omistajalle aiheutuneista välillistä vahingoista. SBC ei
vastaa ylivoimaisen esteestä johtuvasta myöhästymisestä tai palvelun peruuntumisesta tai niistä
aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä vahingosta.
Nouto- ja palautuspalvelun saatavuus on tilannekohtainen.

10. KÄYTTÖMAKSUN JA MUIDEN MAKSUJEN MAKSAMINEN
Käyttäjä hyväksyy, että SBC veloittaa Yleisten Sopimusehtojen mukaiset maksut käyttäjän luottokortilta, mikäli
luottokortin tiedot ovat SBC:llä, tai vaihtoehtoisesti laskulla.

SBC veloittaa käyttäjiltä vuokrauskertoja koskevat käyttömaksut ja omavastuut. Käyttäjä on velvollinen
maksamaan ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat kustannukset erillisen hinnaston mukaisesti käyttöä seuraavan
kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjä on velvollinen maksamaan vahinkojen omavastuun
vahinkoa seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä.

SBC tilittää omistajalle ajoneuvon käytöstä käyttäjiltä laskutetut vuokrat ja omavastuut käyttöä seuraavan
kalenterikuukauden 20. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä, vähennettynä SBC:lle kuuluvalla
osuudella.

Kunkin ajoneuvon käyttömaksu on yksilöllinen. Vuokrauskauden hinta muodostuu niiden aika- ja
matkahintojen perusteella, jotka ovat voimassa kyseiselle ajoneuvolle varaushetkellä. SBC on velvollinen
tallentamaan ajoneuvon varaukseen liittyvät aika- ja matkahinnat sekä toteutuneen vuokra-ajan ja ajetun
matkan verkkopalveluun varauksen tietojen yhteyteen.

Ajoneuvojen käyttöhinnat ilmoitetaan SBC:n verkkopalvelussa. Käyttäjän maksama käyttömaksu muodostuu
omistajalle maksettavasta vuokrasta ja SBC:n palvelumaksusta sekä mahdollisesta Shareit-Turva vakuutuksen maksusta.
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Omistaja asettaa ajoneuvonsa vuokrahinnat SBC:n verkkopalvelun kautta. SBC asettaa ajoneuvokohtaiset
palvelumaksut ja aikahintoihin sisältyvät kilometrimäärät. Käyttäjä näkee vuokrauksista kertyneet
käyttömaksut ja omistaja näkee vuokrauksista kertyneet vuokrat vuokrauskohtaisesti SBC:n verkkopalvelussa.

11. LIIKENNE- JA KASKOVAKUUTUKSET
SBC:n vertaisvuokrauspalvelussa olevat ajoneuvot on vakuutettava omistajien toimesta Ifin
liikennevakuutuksella. SBC suosittelee myös valinnaisen kaskovakuutuksen ottamista. Kaikkiin SBC:n
vertaisvuokrauspalvelun kautta vuokrattaviin ajoneuvoihin on omistajan toimesta otettava myös vähintään
suppea Shareit-Turva, joka kattaa omistajan liikennevakuutuksen bonusmenetyksiä vuokrakäytössä.
Omistajan voi valita myös laajan Shareit –Turvan, mikäli ajoneuvon kaskovakuutus on Ifissä. Omistaja vastaa
vakuutusmaksuista.

SBC perii vahinko-ja vauriotilanteessa ajoneuvokohtaisen omavastuun käyttäjältä näiden Yleisten Ehtojen
mukaisesti.

12.
KÄYTTÄJÄN
AJONEUVOTIEDOT

JA

OMISTAJAN

TIEDOT

SEKÄ

SBC pitää käyttäjistä ja omistajista henkilörekisteriä ja noudattaa rekisterinpidossa henkilötietolakia
(523/1999). Vertaisvuokrauspalveluun liittyvät nimenomaisesti hyväksyvät, että SBC voi hankkia palveluun
liittymisen ja palvelun käyttämisen kannalta tarpeelliseksi katsomaansa tietoa käyttäjästä, omistajasta, (esim.
tarkastaa luottotiedot esim. Suomen asiakastiedosta) tai edellisten ajoneuvoista. Tietoa voidaan luovuttaa
SBC:n konserniyhtiöille, palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

SBC voi luovuttaa käyttäjän tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) ja tietoja käyttäjän toiminnasta
palvelussa (esim. toteutuneiden vuokrausten määrä, peruutusprosentti, vahinkojen määrä) omistajalle
varauspyynnön yhteydessä sekä Ifille.

Omistajan nimi sekä tilastotietoja omistajan toiminnasta palvelussa (esim. varauspyyntöjen
hyväksymisprosentti, varausten peruutusprosentti, keskimääräinen vastausaika varauspyyntöön) on esillä
ajoneuvon sivulla SBC:n verkkopalvelussa. SBC voi luovuttaa omistajan tietoja (nimi, sähköposti, osoite,
puhelinnumero) sekä ajoneuvon tietoja käyttäjälle.

Omistaja voi lisätä palveluun myös oman kuvansa.

Käyttäjä ja omistaja voivat kertaluontoisen vuokrauksen päätyttyä antaa arvion vuokrauskokemuksesta,
ajoneuvosta ja sopimuskumppanista SBC:n verkkopalvelussa. Käyttäjä ja omistaja hyväksyvät, että SBC
julkaisee verkkopalvelussa näitä tietoja muiden asiakkaiden nähtäville. Käyttäjästä annetut arviot voidaan
liittää käyttäjän profiiliin, jossa ne ovat omistajan nähtävillä varauspyynnön yhteydessä.

13. POLTTOAINE JA AJONEUVON HOITO VUOKRA-AIKANA
Omistaja ja käyttäjä tarkistavat polttoaineen määrän vuokrauksen alkaessa ja ajoneuvon luovutuksen
yhteydessä.

Mikäli käyttäjä ei ole tankannut ajoneuvoa, SBC veloittaa omistajan pyynnöstä käyttäjältä ajoneuvon
perustiedot-sivulla ilmoitetun keskikulutuksen mukaisesti toteutunutta polttoaineen kulutusta vastaavan
maksun. SBC maksaa tämän omistajalle.
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Mikäli ajoneuvon tankissa on neljännes tai vähemmän polttoainetta, tulee käyttäjän tankata ajoneuvo vuokraajan päättyessä ennen luovutusta.

Mikäli käyttäjän palauttaessa ajoneuvon sen tankissa on oleellisesti enemmän polttoainetta kuin vuokra-ajan
alkaessa, hyvitetään ylimääräisen polttoaineen hinta käyttäjän pyynnöstä seuraavan vuokrauksen yhteydessä.
Tässä yhteydessä SBC vähentää omistajalle tilitettävästä vuokrasta käyttäjän tankkaaman ylimääräisen
polttoaineen hinnan.

Käyttäjän on voitava todentaa tekemänsä tankkaus esittämällä valokuvat polttoainekuitista,
polttoainemittarista ja matkamittarista ajoneuvona omistajalle luovuttaessaan. Käyttäjän tai omistajan tulee
voida esittää valokuvat ajoneuvon polttoaine -ja matkamittaristosta vuokrauksen alkaessa ja päätyessä tämän
kohdan mukaisesti esittämiensä vaatimusten tueksi. Polttoaineen hinta on SBC:n harkinnan mukaan sen
hetkinen yleinen polttoainehinta.

Yli 1000 kilometrin yksittäisen käyttökerran aikana käyttäjä on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon
normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja
renkaiden ilmanpaineista.

14. KÄYTTÄJÄN JA SBC:N TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA
VARKAUSTAPAUKSISSA
Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava SBC:lle ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai rikoksesta sekä
ajoneuvossa ilmenneestä virheestä, jota ei ole asianmukaisesti merkitty ajoneuvossa olevaan vikalistaan. SBC
ilmoittaa käyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
SBC:n on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava edellä mainituista asioista myös omistajalle. Ajoneuvoa
kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta käyttäjän on aina ilmoitettava
heti myös poliisille. Käyttäjän tulee dokumentoida ajoneuvon vahingot ja vauriot valokuvaamalla ne.

Vahinkotilanteessa käyttäjä on aina velvollinen täyttämään ajoneuvossa mukana olevan
vahinkoilmoituslomakkeen ja toimittamaan sen viipymättä SBC:lle. SBC toimittaa vahinkoilmoituksen
vakuutusyhtiölle ja ilmoittaa omistajalle. Käyttäjän on toimitettava SBC:lle myös kopio poliisille tehdystä
ilmoituksesta.

Jos käyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa omistajalle ja SBC:lle
laiminlyönnistä syntyneestä vahingosta. Omistaja valtuuttaa SBC:n ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin
turvatakseen ajoneuvon kunnon ja voi tarvittaessa keskeyttää vuokrauksen mikäli SBC saa tietoonsa, että
ajoneuvoa käytetään Yleisten Sopimusehtojen vastaisesti.

Mikäli SBC:llä, omistajalla tai käyttäjällä on syytä epäillä varkautta, asiasta tulee ilmoittaa asiasta välittömästi
poliisille.

Käyttäjä ei saa korjauttaa ajoneuvoa ilman SBC:n lupaa. SBC saa omistajalle ilmoittamatta antaa käyttäjälle
luvan korjauttaa ajoneuvoa SBC:n kustannuksella enintään 100 euron arvosta, jos se on välttämätöntä
vuokrakauden aikana käyttäjän matkan jatkumisen kannalta. SBC:llä on oikeus vähentää tällainen korjauskulu
omistajalle tilitettävästä vuokrasta tai veloittaa kulu omistajalta. Käyttäjän on toimitettava selvitys korjaustyöstä
ja tosite suoritetusta maksusta SBC:lle.

15. OMISTAJAN JA SBC:N VASTUU AJONEUVON VIRHEESTÄ
Jos ajoneuvossa ilmenee käyttöaikana tekninen vika tai muu virhe, käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa viasta
SBC:lle ja omistajalle. Jos ajoneuvon vika estää ajoneuvon käyttämisen, käyttäjä voi vaatia omistajalta ja
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SBC:ltä hyvitystä vian aiheuttamasta haitasta enintään vian esiintymisen kestoa vastaavan aikakäyttömaksun
verran. Jos vikaa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, käyttäjän maksuvelvollisuus päättyy vian
alkamiseen.

Jos ajoneuvo hajoaa kesken vuokrauksen normaalin kulumisen seurauksena, omistaja vastaa ajoneuvon
korjaamisesta ja mahdollisesta hinaamisesta ja edellisiin liittyvistä järjestelyistä ja kustannuksista.
SBC tai omistaja eivät vastaa käyttäjän matkan jatkumisesta tai matkan keskeytymisestä aiheutuvista
välillisistä tai välittömistä vahingoista.

16. AJONEUVON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN
VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Käyttäjän on palautettava ajoneuvo varausta tehtäessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun vuokra-ajan
päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon avaimet omistajalle
tai omistajan edustajalle ennakkoon sovitulla tavalla. Ajoneuvo tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle
parkkipaikalle.

Jos käyttäjä ei ole palauttanut ajoneuvoa käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu
omistajan kanssa eikä käyttäjää saada kiinni, asia ilmoitetaan poliisille.

Jos käyttäjä palauttaa ajoneuvon myöhässä, hän on velvollinen maksamaan omistajalle ja SBC:lle hinnastossa
määritellyt myöhästymismaksut.

Jos käyttäjä sopii omistajan kanssa käyttöajan pidentämisestä, käyttäjällä on velvollisuus maksaa omistajalle
maksu ylimääräisestä ajasta ja/tai matkasta. Omistajan on ilmoitettava pidentyneestä vuokra-ajasta SBC:lle
välittömästi, mikäli käyttöajan pidennyksen jälkeen vuokrauksen kokonaiskesto ylittää vuorokauden. Omistaja
on velvollinen korvaamaan SBC:lle ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon,

17.
AJONEUVON
PALAUTTAMINEN
KÄYTTÖAJAN PÄÄTTYMISTÄ

ENNEN

SOVITUN

Jos käyttäjä palauttaa ajoneuvon ennen sovitun käyttöajan päättymistä, käyttömaksu määräytyy tehdyn
varauksen mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein.

18. AJONEUVON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjä ei saa viedä ajoneuvoa Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman omistajan ja SBC:n kirjallista
lupaa. Omistaja ja SBC päättävät luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti.

19. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
SBC:n ja omistajanväliset tai SBC:n ja käyttäjän väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti
neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, käyttäjä tai omistaja
(kuluttaja) voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian
viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
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Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava SBC:n kotipaikan
alioikeudessa. Mikäli kantaja on kuluttaja, voidaan kanne nostaa myös kuluttajan kotipaikan alioikeudessa.

20. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN
SBC:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa Yleisiä Sopimusehtoja ja niiden liitteitä, kuten hinnastoa. Hinnaston
ja Yleisten Sopimusehtojen osalta ilmoitus on kuitenkin tehtävä käyttäjälle ja omistajalle vähintään kuukausi
ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoitus katsotaan tehdyksi, kun muutoksia koskeva tieto on lähetetty
asiakkaan SBC:lle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. SBC:llä on oikeus siirtää tämä sopimus
kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa käyttäjälle ja omistajalle vähintään
kuukausi ennen siirron toteutumista.

21. LIITTEET
Näiden Yleisten Sopimusehtojen erottamattoman osan muodostavat seuraavat liitteet:


Hinnasto



Hakemus palvelun käyttäjäksi



Shareit-turvan tuoteseloste ja vakuutusehdot



Toiminta vahinkotilanteessa

Liitteet saatavilla SBC:n internet-sivuilla osoitteessa www.shareitbloxcar.fi
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