Ohjeita myyjälle

Ohjeita ostajalle

Ostajan henkilöllisyys ja ajo-oikeus on tarkastettava ennen
koe-ajoa. Ajokortista kannattaa ottaa valokuva kännykällä.
Luo varmenne eli siirtoavain eli salasana Traficom.fi -sivuilla
ja tulosta samalla esitäytetty luovutuskirja. Tehkää luovutus
kirja tai kauppakirja kahtena kappaleena, toinen myyjälle
ja toinen ostajalle. Luovutuskirjalla myyjä voi osoittaa
luopuneesi autosta ja vapautuu kauppapäivästä alkaen
veroista ja muista maksuista.
Jos ostaja maksaa auton pankkisiirrolla, raha ei näy heti
myyjän tilillä. Silloin kannattaa ottaa valokuvan maksajan
kännykästä pankkisiirtotositteesta.
Joillakin pankeilla on käytössä maksullinen pikasiirto. Sitä
käyttämällä rahat näkyvät myyjän tilillä välittömästi.

Myyjän henkilöllisyys on tarkastettava kauppatilanteessa. Henkilöllisyystodistuksesta kannattaa ottaa kuva kännykällä.
Lisäksi on tarkastettava, että myyjällä on oikeus myydä auto, auto on
liikennekäytössä ja ajoneuvoverot on maksettu.
Jos rekiströinti tapahtuu varmenteella, auto kannattaa rekisteröidä kauppatilanteessa Traficomin sivuilla omiin nimiin. Samalla selviää kaikki yllä olevat asiat.
Muutoin kannattaa kirjautua Traficomin sivuille ja katsoa rekisterinumeron
perusteella reaaliaikaiset tiedot ajoneuvoverosta, liikennekäytöstä ja viimeisimmän rekisteröintitodistuksen järjestysnumerot ja sen, onko auto varastettu.
Samat tiedot saa soittamalla työaikaan Traficomin numeroon 029 534 5100.
Auton omistajan selvittäminen onnistuu ostamalla palvelusta maksulliset tiedot.
Omistajuus selviää myös 2,50 euron hintaan lähettämällä rekisteritunnuksen
tekstiviestillä numeroon 16100, esimerkiksi ABC-123.
Ostajan on otettava pakollinen liikennevakuutus autolle seitsemän päivän
kuluessa kaupasta.

Kauppakirjan täyttö
Sekä myyjän että ostajan edun mukaista on kirjata kauppakirjaan auton viat ja virheet. Myyjä vapautuu kauppakirjaan kirjattujen
vikojen osalta kauppalain velvoitteista ja vastuista. Ostajalle tulee käsitys auton todellisesta kunnosta ja ominaisuuksista.

Ostoturva

Kuluttajansuojalaki suojaa vain kuluttajia, jotka ostavat auton yritykseltä. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa sovelletaan
kauppalakia. Molemmat lait vaativat myyjää antamaan todellisuutta vastaavan tiedon auton ominaisuuksista, eikä myyjä saa
salata auton virheitä.
Kauppahetkellä autossa saattaa olla sekä myyjälle että ostajalle tuntemattomia vikoja. Kuluttajanriitalautakunnan ratkaisuissa
piilevien vikojen korjauskustannukset jakaantuvat sekä myyjän että ostajan maksettavaksi. Myyjän osuus on sitä pienempi, mitä
vanhempi, halvempi ja enemmän ajettu auto on.
Ostoturva ei ole takuu, vaan sillä pyritään selventämään piilevien vikojen korjauskustannusten jakoa myyjän ja ostajan kesken
kuluttajansuojan kaltaisella tavalla.
Muutamia esimerkkejä ostoturvasta:

km, ikä

voimassa

omavastuu

enimmäis korv.

maksusuhde

40 000 km,
3 vuotta

6 kk
12 000 km

100 €

4000 €

50% myyjä,
50% ostaja

120 000 km,
6 vuotta

4 kk
8000 km

150 €

3000 €

40 % myyjä,
60 % ostaja

200 000 km,
9 vuotta

2 kk
4000 km

200 €

2000 €

35 % myyjä,
65 % ostaja

300 000 km,
12 vuotta

1 viikko
1000 km

200 €

esim. puolet auton
hinnasta

30% myyjä,
70% ostaja

Jos kauppahinta on samanlaisten autojen yleistä hintatasoa halvempi, on se peruste lyhentää ostoturvan pituutta ja pienentää
myyjän osuutta.
Tavallisesti ostoturvaan eivät sisälly äskettäin katsastetun auton jarrut, ohjaus, jousitus ja tuenta. Ne ovat olleet katsastuksessa
kunnossa ja voivat rikkoontua yhdestä rajummasta katukiveykseen törmäämisestä.

Kaupan solmiminen ja omistusmuutoksen rekisteröinti
Suositeltavin tapa ajoneuvon omistusmuutoksen kirjaamiseen on tehdä se kauppatilanteessa varmenteen eli siirtoavaimen eli
salasanan avulla. Myyjä saa varmenteen kirjautumalla pankkitunnuksilla Traficomi:n sivuille. Myyjä antaa varmenteen eli salasanan ostajalle. Tämän jälkeen ostaja kirjautuu pankkitunnuksilla Traficomin sivuille ja siirtää varmenteella auton omistajuuden
itselleen.
Varmennetta ei voi käyttää, jos ostajalla tai myyjällä ei ole käytössään pankkitunnuksia. Silloin omistajuus on rekisteröitävä katsastusasemalla. Kauppakirja tai luovutuskirja on riittävä dokumentti rekisteröintiin, mutta sen voi tehdä myös voimassaolevalla
rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Molemmille osapuolille varma tapa on käydä yhdessä samantien rekisteröimässä omistaja
muutos. Jos se ei onnistu, ostajan on otettava rekisteröitävä auto ja otettava sille vakuutus viikon kuluessa kaupasta.

AUTOKAUPAN KAUPPAKIRJA
Myyjä

Ostaja
Nimi
Katu
Posti
Henkilöllisyystodistus
on esitetty

Henkilöllisyystodistus
on esitetty

Sotu
Puh.
email

Auto
Merkki ja malli

Rekisterinumero

Valmistusnumero
Matkamittarin lukema
Liitteet:

c
c

Valmistusnumero on
tarkastettu autosta

Todelliset ajokilometrit

Rekisteröintitodistus
Laajat tiedot Traficomilta

c
c

Viimeisin katsastustodistus
Kuntotarkastusraportti

Myyjä ei tiedä todellisia ajokilometrejä

c
c

Moottoriöljyä kuluu _______ l/1000 km.

Huoltokirja / huoltotositteet c Vanhat kauppakirjat, omistushistoria
Valtakirja auton myyntiin/ostoon

Auton viat, jotka eivät käy ilmi liitteenä olevista asiakirjoista

Ostoturva

Ostoturvaan kuuluvat
Ostoturva on myyjän ja ostajan välinen sopimus, jonka tarkoituksena on täsmentää kauppalain mukaista ja kuluttajansuojalain kaltaista turvaa piilevistä virheistä, joita ei ole kirjattu tähän Kyllä / ei
kauppakirjaan tai liitteisiin ja joita myyjä ei tiedä kauppaa solmittaessa.
c c moottori,
c c jäähdytysjärjestelmä,
Ostoturva päättyy kun autolla on ajettu ________km, kuitenkin viimeistään ______ /______. 20____
c c turbo, laturi, startti
c c kytkin,
Ostajan omavastuu on _________ euroa kussakin viassa.
c c vaihteisto,
c c voimansiirto,
Myyjä maksaa korjauslaskuista ostajan omavastuun ylittävästä osasta _________ % osuuden.
c c jarrut,
c c ohjaus,
Ostajan maksaa loput __________%.
c c jousitus ja tuenta,
Myyjän maksujen enimmäismäärä kaikista virheistä yhteensä on ___________ euroa.
c c sähkölaitteet,
c c ilmastointi,
•
ostoturva päättyy, jos auto on osallisena korjausta vaativassa törmäyksessä.
c c hallintalaitteet.
•
ostoturvaan eivät kuulu välilliset vahingot, esim. hinauskulut.
•
ostajan on noudatettava auton huolto-ohjelman ja käytettävä autoa asiallisesti.
Ostoturvan piiriin eivät kuulu
•
vian ilmetessä ostaja ilmoittaa siitä myyjälle ja sopii korjauksesta myyjän kanssa
pakoputki, lasit, vanteet, renennen korjauksen aloittamista.
kaat, verhoilu, korroosiovauriot,
maalipinta jne...

Kauppahinta _________ euroa kuitataan maksetuksi ja omistusoikeus on siirtynyt ostajalle.
_________________________________________ _____________________________________
Myyjä							Ostaja

____________________ ____/___ ___________ _____________________________________
Paikkakunta ja päiväys.						Todistaja(t)

Tätä kauppakirjaa on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen ostajalle ja toinen myyjälle.

