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ETÄMYYNNIN JA KOTIMYYNNIN TOIMINTA- JA PERUUTUSOHJEET 
 
Etämyynnillä tarkoitetaan kauppaa, joka tehdään ilman, että ostaja ja myyjä ovat yhtä aikaa 
läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä, esimerkiksi 
puhelinta, postia, verkkopalvelua tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen 
tekemiseen ilman osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. 
 
Kotimyynnillä tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja 
tekee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti 
läsnä. Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan myös sopimusta, joka tehdään 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun 
kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole 
elinkeinonharjoittajan toimitila 
 
Peruuttamisoikeus 
 
Ostajalla on oikeus peruuttaa etämyynnillä tai kotimyynnillä tehty ajoneuvokauppa 14 
päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. 
 
Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun ostaja on vastaanottanut 
ajoneuvon. Ajoneuvon vastaanottopäivä on merkitty oheiseen tilaus- ja 
kauppasopimukseen kohtaan toimituspäivä. 
 
Ostajan on ilmoitettava myyjäliikkeelle sähköpostilla oheiseen tilaus- ja 
kauppasopimukseen merkittyyn myyjän sähköpostiosoitteeseen, että ostaja haluaa 
käyttää peruutusoikeuttaan. Sähköpostiviestin otsikoksi tulee merkitä ”Kaupan peruutus”, 
Sähköpostiviesti voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä tulee ilmoittaa ostajan etunimi, 
sukunimi, puhelinnumero, ajoneuvon merkki ja malli, rekisterinumero ja toimituspäivä.  
 
Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ostaja lähettää ilmoituksen 
peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.  
 
Peruuttamisen vaikutukset 
 
Ostajan käyttäessä peruutusoikeuttaan myyjäliike palauttaa ostajalle ajoneuvon 
kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla 14 vrk kuluessa siitä, kun myyjäliike on 
saanut ajoneuvon haltuunsa. 
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Myyjäliike suorittaa palautuksen ostajan kirjallisesti ilmoittamalle pankkitilille.  

Ostajan on palautettava etämyynnillä ostamansa ajoneuvo omalla kustannuksellaan siihen 
myyjän toimipisteeseen, joka on luovuttanut ajoneuvon ostajalle. 
 
Myyjäliike noutaa kotimyyntinä myydyn ajoneuvon omalla kustannuksellaan ostajalta. 
 
Myyjäliike tarkistaa ajoneuvon sen palautuessa myyjäliikkeen haltuun ja ilmoittaa ostajalle 
havaitsemistaan puutteista. 
 
Ajoneuvo tulee palauttaa täysin samassa kunnossa, kuin se oli ostajan vastaanottaessa 
ajoneuvon. Ajoneuvossa tulee olla mukana kaikki, vakiovarusteet, avaimet, renkaat ja 
lisävarusteet, asiakirjat ja kaikki muut tarvikkeet, jotka ostaja on ottanut vastaan 
kaupanteon yhteydessä. Mikäli ajoneuvo ei ole siinä kunnossa kuin se oli, kun ajoneuvo 
luovutettiin ostajalle kaupanteon yhteydessä tai mikäli siitä puuttuu varusteita, osia tai 
tarvikkeita tai se on pestävä tai puhdistettava, myyjäliike vähentää puutteista johtuvan 
arvonaleneman ja puuttuvista asiakirjoista, tarvikkeista tai avaimista ja tarvittavista pesu- 
ja puhdistustoimenpiteistä aiheutuvat kulut palautuksen määrästä. 
 
Ostaja on myös vastuussa sellaisesta ajoneuvon arvon alentumisesta, joka on seurausta 
muusta kuin ajoneuvon luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi 
tarvittavasta kohtuullisesta enintään 500 km koeajosta, käytöstä tai käsittelystä.  
Myyjäliikkeellä on oikeus vähentää arvonalenema palautuksen määrästä. 
 
Osamaksulla rahoitetun auton palautettavasta määrästä vähennetään yllä esitettyjen 
vähennysten lisäksi myös jäljellä oleva osamaksurahoituksen velka sekä siihen liittyvät 
mahdolliset rahoituskustannukset, jotka myyjäliike maksaa rahoitusyhtiölle oheisen 
osamaksusopimuksen ehtojen mukaan. Mikäli myyjäliikkeen rahoitusyhtiölle maksama 
määrä ylittää yllä esitetyllä tavalla lasketun asiakkaalle palautettavan määrän, myyjäliike 
perii erotuksen asiakkaalta. 
 
Mikäli myyjäliike havaitsee jälkikäteen ajoneuvossa sellaisia puutteita tai vaurioita tai 
virheitä, jotka ovat syntyneet ostajan ajoneuvon hallinta-aikana, myyjäliikkeellä on oikeus 
vaatia ostaja korvaamaan näistä aiheutuvat kulut tai arvonalenema. 
 
 
 


