
Huolenpitosopimushinnasto 
2.1.2019

X- sarja 1-3 vuosi

www.mercedes-benz.fi
Mercedes-Benz Vans - Born to run.



Yksityinen ja yrityskäyttö

(ei ammattiliikenteelle)

220d, 250d 4 x 4

Perushinnasto. Hinnat alv 0%.

km/v snt/km eur/kk
<10000 3,5 29,11
15 000 3,5 43,66
20 000 3,4 56,06
25 000 3,4 84,09
30 000 3,4 98,11
35 000 3,4 112,13
40 000 3,4 121,29
45 000 3,2 134,77
50 000 3,2 161,72
60 000 3,2 188,67
70 000 3,2 215,63
80 000 3,2 242,58
90 000 3,2 242,58
100 000 3,2 269,53

Sopimusta on mahdollista jatkaa 5 vuoteen / 300 000 km saakka.

1.2019 Oikeudet muutoksiin pidetään alv 0%

1- 3 vuosi

Huolenpitosopimushinnasto
X-sarja 1-3 vuosi
Automaattivaihteisto, 4Matic ilman lisäveloitusta



  Hyötyajoneuvojen huolenpitosopimusehdot 
 

1. Sopimuksen sisältö 
Tämän sopimuksen perusteella VEHO OY AB sitoutuu suorittamaan edellä mainitun auton huolto- ja korjaustoimenpiteet VEHO OY AB:n valtuuttamalla huoltoedustajalla. 
Toimenpiteissä mahdollisesti tarvittavat varaosat ja tarvikkeet kuuluvat sopimuksen piiriin. Kaikki toimenpiteet suoritetaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen auton luotettavan toiminnan 
takaamiseksi sopimuskauden aikana. Sopimus on voimassa Suomessa ellei toisin ole sovittu. 

 

2. Huolto ja korjaus  
Ajoneuvo on aina huollettava ja korjattava VEHO OY AB:n valtuuttamalla huoltoedustajalla ja ajantilaus korjaamolta on tehtävä etukäteen. Ajoneuvon huoltaminen on tehtävä 
valmistajan tai maahantuojan määrittelemän huolto-ohjelman mukaan. Asiakkaan on aina asioidessaan korjaamolla esitettävä ajoneuvon huoltokirja ja tarvittaessa kopio 
sopimuksesta. Sopimuksen mukaisia huolto-ja korjaustöitä varten ostajan pitää toimittaa kustannuksellaan ajoneuvo Veho Oy Ab:n valtuuttamalle huoltoedustajalle Suomessa. 

 

3. Sopimuksen sisältö 
VEHO OY AB vastaa seuraavista huolto- ja 
korjauskustannuksista: - valmistajan tai maahantuojan määrittelemän 
huolto-ohjelman mukaiset huollot - luonnollisesta kulumisesta tai osien 
valmistusvirheistä aiheutuvat korjaukset 
- erikseen sopimuksessa hinnoiteltujen varusteiden 
huolto ja korjaus mikäli ne tehdään VEHO OY AB:n 
valtuuttamalla huoltoedustajalla 

 

Asiakas vastaa seuraavien kohteiden tai tekijöiden aiheuttamista kustannuksista: 
- ulkopuoliset tekijät kuten väärä polttoaine, kolhut, kivien sinkoileminen 
- kolarikorjaus, hinaus ja 24h service palvelu 
- ruostesuojaus, ruostevauriot sekä maalaus 
- huolimattomasta hoidosta tai käytöstä sekä muusta kuin tavanomaisesta käytöstä aiheutuneet korjaukset 
- muu kuin tavanomainen käyttö 
- muiden kuin MB-tehdasasennettujen lisävarusteiden tai päällirakenteiden asennukset, huollot ja korjaukset sekä niiden aiheuttamien vikojen korjaukset 
- sisäverhoilut, istuimet, sisäpaneelit, koristeosat ja ohjauspyörä 
- auton lasit, peilien lasit ja lyhtyjen lasit 
- auton pesu-, vahaus ja puhdistuskustannukset 
- renkaat, vanteet sekä pyöränsuuntaus 
- radio, puhelin ja muut audio- ja viestintä sekä video- ja navigointijärjestelmät 
- AdBlue lisäaine, polttoneste 

 

4. Ajoneuvon käyttö 
Sopimuksen kohteena olevalla ajoneuvolla ei saa osallistua mihinkään nopeus- tai taitoajokilpailuihin. Ajoneuvoa on käsiteltävä ja hoidettava ohjekirjan ja maahantuojan ohjeiden mukaisesti. 
Tarvittaessa VEHO OY AB voi yhdessä asiakkaan kanssa tarkastaa auton käytön asianmukaisuuden. Sopimus edellyttää, että asiakas tilaa tarvittavan huoltoajan riittävän ajoissa VEHO OY 
AB:n valtuuttamalta korjaamolta ja ilmoittaa kaikki autossa havaitsemansa viat. Jos vaurion paheneminen uhkaa, auto on toimitettava mahdollisimman pian korjattavaksi VEHO OY AB:n 
valtuuttamaan korjaamoon. 

 

5. Ajoneuvon rakenne 
Asiakas ei ole oikeutettu muuttamaan ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta, esimerkiksi pakettiautosta henkilöautoksi. Mikäli näin on tapahtunut ja siitä aiheutuu korvaus- tai muita 
vaatimuksia, on asiakas yksin niistä vastuussa. 

 

6. Ajoneuvon vaurioituminen 
a. Ajoneuvon vaurioituessa asiakkaan on viipymättä toimitettava ajoneuvo VEHO OY AB:n valtuuttamaan korjaamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. 
b. Ajoneuvon kolarikorjaukset suoritetaan poikkeuksetta valtuutetulla Mercedes-Benz huoltoedustajalla. 
c. Mikäli ajoneuvo vaurioituu niin pahasti, että vakuutusyhtiö lunastaa sen, katkeaa sopimus vakuutusyhtiön lunastuspäivästä alkaen. 

 

7. Sijaisajoneuvo 
Sijaisajoneuvo ei sisälly perussopimukseen. Sijaisauto voidaan sisälyttää lisäpalveluna sopimukseen. 

 

8. Muut maksut 
Asiakas maksaa ajoneuvoon kohdistuvat moottoriajoneuvoverot, katsastusmaksut, käyttömaksut ym. vastaavat maksut. 

 

9. Sopimuksen päättyminen 
VEHO OY AB:n sopimuksessa määritellyt korjaus- ja huoltovastuut päättyvät, kun sopimuksessa mainitut ajokilometrit täyttyvät, tai sopimuksen voimassaoloaika täyttyy. Kesken päättynyttä 
sopimusta ja laskutusta oikaistaan tarvittaessa vastaamaan toteutunutta ajosuoritetta sopimuksen kokonaiskestoaikaan suhteutettujen ylikilometrien osalta. Alikilometrejä ei hyvitetä. 

 

10. Sopimuksen jatkaminen ja muuttaminen 
Sopimuksen jatkamisesta neuvotellaan aina erikseen sopimusosapuolten kesken. Mahdollisissa jatkohuolenpitosopimuksissa käytetään aina sen hetkisiä huolenpitohintoja ja ehtoja. Mahdollisista 
sopimukseen tehtävistä muutoksista on VEHO OY AB oikeutettu veloittamaan asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan korvauksen. 

 

11. Sopimuksen purkaminen 
VEHO OY AB on oikeutettu välittömästi purkamaan sopimuksen, jos 
a. Kesken sopimuskauden siihen mennessä toteutunut ajosuorite on merkittävästi suurempi (15%) kuin sen sopimuksen kokonaiskestoaikaan suhteutettuna kuuluisi olla tai ajotehtävä on muuttunut 
b. Asiakas laiminlyö kuukausierän tai muun maksun suorittamisen niin, ettei sitä suoriteta 20 päivässä eräpäivästä lukien tai milloin toisen sopimuspuolen sopimukseen 
perustuvien velvollisuuksien täyttymisen voidaan katsoa oleellisesti vaarantuneen tai 
c. Asiakas hoitaa ajoneuvoaan huonosti tai estää VEHO OY AB:tä tarkastamasta ajoneuvoa 
d. Asiakas lakkauttaa maksunsa, asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai hän joutuu akordimenettelyyn ilman 
konkurssia tai e.VEHO OY AB:lla on syytä olettaa, että auton matkamittarin lukema ei vastaa todellista 
ajosuoritetta 
f. Asiakas jollakin muulla tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. 
Jos jokin purkuperuste on olemassa ja asiakkaalla on myös muita huolenpito-, leasing- tai rahoitussopimuksia VEHO OY AB:n kanssa, on tällä oikeus purkaa myös nämä muut sopimukset. 
Mikäli huolenpitosopimus jostakin edellämainitusta syystä purkautuu on asiakas velvollinen maksamaan mahdolliset sopimusaikaan suhteutetut ylikilometrit. Laskutus oikaistaan 
päättymishetken mukaiseksi voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos sopimuksen purkautuminen aiheutuu siitä, että asiakas lyö laimin maksuvelvoitteensa tai muuten rikkoo sopimuksen 
ehtoja, asiakkaan on suoritettava edellä olevan lisäksi maksu, joka vastaa kolmen kuukauden sopimuskorvausta. Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
30 päivää aikaisemmin VEHO OY AB:lle ja maksamalla korvauksen mahdollisista sopimusaikaan suhteutetuista ylikilometreistä, alikilometrejä ei hyvitetä. Jatketun huolenpitosopimuksen   
irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

 

12. Maksujen muutokset 
Arvonlisäveron muuttuessa muutetaan jäljellä olevan sopimuskauden maksuja vastaavasti. Näissä tapauksissa maksun muutos tulee voimaan ensimmäisestä muutoksen jälkeen 
erääntyvästä maksuerästä alkaen. Mikäli sopimuksen aikana vallineet olosuhteet muuttuvat huomattavasti viranomaisten päätösten takia on VEHO OY AB:llä oikeus kk-maksun 
muuttamiseen. Muutos astuu voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta lähinnä seuraavan kk-maksun yhteydessä. 

 

13. Maksuehdot 
Ensimmäinen laskutuskauden maksuerä laskutetaan välittömästi sopimuksen teon jälkeen. Tämän jälkeen laskutus tapahtuu sovituin maksuvälein. Myöhästyneestä suorituksesta VEHO OY 
AB  on oikeutettu perimään viivästyskorkoa. Sopimuksen ajokilometrimäärän täyttyessä ennen sopimukseen kirjattua päättymispäivämäärää, on asiakas velvollinen suorittamaan jäljellä 
olevat maksut sopimukseen kirjattuun päättymispäivämäärään saakka. 

 

14. Siirto-oikeus 
VEHO OY AB:lla on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen kolmannelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Mikäli VEHO OY AB on käyttänyt 
edellä mainittua oikeuttaan ja siirronsaaja on ilmoittanut tästä asiakkaalle, on asiakkaan vastattava kaikista tämän sopimuksen mukaisista maksu- ym. velvoitteista siirronsaajalle. 
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman VEHO OY AB:n kirjallista lupaa. Mikäli siirto-oikeus 
myönnetään, veloitetaan sopimuksen siirtokuluja kulloinkin voimassaolevan tariffin mukaan. 

 

15. Poikkeamat sopimuksesta 
Jos VEHO OY AB yksittäistapauksessa tai vakiintuneesti jättää käyttämättä jonkin tämän sopimukseen perustuvan oikeutensa tai muutoin menettelee toisin kuin mihin sillä sopimuksen ehtojen 
perusteella olisi oikeus, ei tämä vaikuta rajoittavasti VEHO OY AB:n oikeuteen sittemmin muissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin. 

 

16. Riitaisuuksien ratkaisut 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Jos nämä eivät johda tulokseen, ensimmäisenä oikeusasteena toimii 
Helsingin käräjäoikeus. 


