
Ajoneuvon kauppakirja (malli) 
 

 

Myyjän tiedot  

___________________________________              ___________________________________ 
Etu- ja sukunimi            Henkilötunnus / Y-tunnus 
 
___________________________________               ___________________________________ 
Osoite                                                                                              Postinumero ja -toimipaikka 
 
___________________________________                 ___________________________________ 
Puhelin                                                                                             Sähköposti 
 
 

Ostajan tiedot 

___________________________________               ___________________________________ 
Etu- ja sukunimi          Henkilötunnus / Y-tunnus 
 
___________________________________              ___________________________________ 
Osoite                                                                          Postinumero ja –toimipaikka 
 
___________________________________                ___________________________________ 
Puhelin                                                                              Sähköposti 
 

 

Ajoneuvon tiedot 

___________________________________        ___________________________________ 
Rekisterinumero                                                         Runkonumero 
 
___________________________________        ___________________________________ 
Ajoneuvolaji                                                                 Merkki 
 
___________________________________                  ___________________________________ 
Malli                                                                                Väri 
 
________________________________                  __________________________________ 
Käyttöönottovuosi ja -kuukausi                                Mittarilukema  
 
 
 
Ajoneuvon varusteet, jotka sisältyvät kauppaan: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 



Tarkastusmahdollisuus 
Molemmilla osapuolilla on ollut mahdollisuus tutustua kaupan kohteena olevaan ajoneuvoon ja sen 
varusteisiin, joiden on sovittu kuuluvan kauppaan. Ajoneuvo myydään siinä kunnossa kuin se on 
kaupantekohetkellä. Myyjä on vastuussa siitä, että kauppakirjaan merkityt ajoneuvon tiedot ovat 
paikkansapitäviä.  

 

Kauppahinta 
Ajoneuvon kauppahinta on ______________ euroa.  Kauppahinta sisältää arvonlisäveroa ____________ 
euroa. 

 

Maksuehdot 
Kaupantekotilaisuudessa ostaja suorittaa myyjälle kauppahinnan, joka kuitataan maksetuksi tämän 
kauppakirjan allekirjoituksin. 

 

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 
Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteena olevaan ajoneuvoon siirtyvät myyjältä ostajalle tämän 
kauppakirjan allekirjoituksin. 

 

Muut kaupan ehdot 
Myyjä vastaa siitä, että ajoneuvo ja kauppaan kuuluvat varusteet ovat hänen omaisuuttaan ja samoin siitä, 
että ajoneuvo on velaton. 

 

Allekirjoitukset 
Tämä kauppakirja on allekirjoitettu kahtena (2) kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

_______________________________ 

Aika ja paikka 

 

_______________________________  ________________________________ 

Myyjän allekirjoitus                                                             Ostajan allekirjoitus  

 

Peltopakka Kirsi
Tekstiruutu
Olennaista ei ole, onko tarkastusmahdollisuutta todellisuudessa käytetty, vaan onko siihen annettu mahdollisuus. Myyjä ei välttämättä ole vastuussa kaupan kohteen virheistä, jotka ostajan olisi täytynyt kaupan kohdetta tarkastaessaan huomata.  

Peltopakka Kirsi
Tekstiruutu
Vaikka ”myydään sellaisena kuin se on”  -ehdon tarkoituksena on vähentää myyjän vastuuta objektiivisessa virhearvioinnissa, ei se silti poista vastuuta kokonaan. Ks. Kauppalain säännös:Kauppalain 19 § ”Sellaisena kuin se on -ehto” ja tavaran virhe:  Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Peltopakka Kirsi
Tekstiruutu
Sen sijaan että kauppahinta suoritetaan kokonaan kerralla, on mahdollista sopia myös osamaksujärjestelystä. Myös käsirahasta sopiminen on mahdollista. Käsirahalla tarkoitetaan ostajan maksamaa rahasummaa, jolla ostaja ns. vakuuttaa ostoaikomuksensa myyjälle. Se on prosentuaalinen osuus kauppahinnasta ja se vähennetään kokonaiskappahinnasta. Tavallisesti käsiraha maksetaan sopimuksenteon ja kaupan kohteen luovutuksen yhteydessä. Mikäli ostaja vetäytyy kaupanteosta maksettuaan käsirahan, myyjä saa pitää maksetun käsirahan. Toisaalta, jos myyjä on se osapuoli, joka vetäytyy kaupasta, hän on velvollinen palauttamaan käsirahan ostajalle. 

Peltopakka Kirsi
Tekstiruutu
Ajoneuvon omistus- ja hallintaoikeus voidaan sopia siirtyviksi myös eri ajankohtana kuin välittömästi kauppakirjan allekirjoitushetkellä. Ne eivät myöskään välttämättä siirry ostajalle yhtä aikaa, vaan on mahdollista sopia, että siirtyminen tapahtuu eriaikaisesti. Omistusoikeus voidaan siirtää ostajalle, vaikka hallintaoikeus säilyisi vielä myyjällä. Toisaalta ostajan hallinnassa olevan esineen omistusoikeus voidaan pysyttää edelleen myyjällä. Kannattaa huomioida, että jos tavara on luovutettu ostajan haltuun, eikä myyjä ole pidättänyt omistusoikeutta itsellään, ei myyjällä ole oikeutta saada esinettä ostajalta takaisin, vaikka ostaja olisi laiminlyönyt kauppahinnan maksamisen. 

Peltopakka Kirsi
Tekstiruutu
Huolimatta siitä, koska omistusoikeus siirtyy ostajalle, lähtökohtaisesti vaaranvastuu tavarasta siirtyy ostajalle heti tavaran luovutuksen jälkeen. Osamaksukaupassa on tavallista sopia, että hallintaoikeus siirtyy heti kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen, mutta omistusoikeus siirtyy vasta, kun koko kauppahinta on maksettu. 




