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1. Toyota Easy Osamaksu -sopimuksen sisältö

Toyota Easy Osamaksu -sopimus on ostajal-
le vapaaehtoinen valinnainen lisäturva, jonka 
Toyota Finance Finland Oy myöntää osamaksu-
rahoituksessaan olevien uusien Toyota- ja Lexus 
-merkkisten ajoneuvojen ostajille. Toyota Easy 
Osamaksus opimuksessa ostajalla on oikeus, 
mutta ei velvollisuutta, palauttaa osamaksuso-
pimuksen kohteena oleva ajoneuvo valtuutetulle 
Toyota-jälleenmyyjälle viimeistään osamaksuso-
pimuksen viimeisen erän eräpäivänä eli palautus-
päivänä. Maksuvapaiden kuukausien käyttö siirtää 
viimeisen erän eräpäivää eli edellä mainittua 
palautuspäivää.

Toyota Finance Finland Oy sitoutuu lunastamaan 
Toyota Easy Osamaksu -sopimuksen kohteena 
olevan ajoneuvon tämän sopimuksen kohdan 
”taattu hyvityshinta” mukaisella hinnalla, mikäli 
asiakas palauttaa ajoneuvon viimeistään palautus-
päivänä Toyota-jälleenmyyjäliikkeeseen ja Toyota 
Easy Osamaksu -sopimuksen kohdassa 3 mainitut 
voimassaoloehdot täyttyvät ja ajokilometrimäärä 
yhteensä pysyy alun perin sovitun mukaisena.

Toyota Easy Osamaksu -sopimuksella ei rajoiteta 
ostajan kuluttajansuojalain tai osamaksukauppa-
lain mukaisia oikeuksia.

2. Maksuvapaat kuukaudet

Toyota Easy Osamaksu -sopimuksessa asiakkaalla 
on käytössään yksi maksuvapaa kuukausi vuotta 
kohden. Maksuvapaita voi käyttää vain kerran 
vuodessa osamaksusopimuksen alkamispäivästä 
lukien. Maksuvapaan kuukauden käyttö pidentää 
sopimusaikaa kuukaudella. Maksuvapaa kuukausi 
koskee vain osamaksusopimuksen kuukausierää, 
ei rahoituskaskoa tai huoltosopimusta.

Jokainen maksuvapaan kuukauden käyt-
tö siirtää ajoneuvon palautuspäivää yhdellä 
kuukaudella eteenpäin alkuperäisestä palau-
tuspäivästä. Maksuvapaan kuukauden käyttö 
ei nosta Toyota Easy Osamaksu -sopimuksen 
enimmäiskilometrimäärää.

Maksuvapaan kuukauden käytöstä on ilmoitet-
tava Toyota Finance Finland Oy:lle viimeistään 7 
vuorokautta ennen siirrettävän erän eräpäivää. 
Maksuvapaa kuukautena asiakas on velvollinen 
maksamaan kyseisen erän koron ja käsittelymak-
sun. Maksuvapaan kuukauden käyttö edellyttää, 
että sopimuksella ei ole erääntyneitä eriä, viiväs-
tyskorkoja tai -kuluja ja että ajoneuvoa koskevat 
vakuutukset ovat voimassa.

3. Toyota Easy Osamaksu -sopimuksen 
voimassaoloehdot

Toyota Easy Osamaksu -sopimus raukeaa eikä ole 
voimassa mikäli:

3.1 Toyota Easy Osamaksu -sopimuksessa mainittu 
enimmäiskilometrimäärä palautushetkellä on 
ylitetty yli 5000 kilometrillä.

3.2 Ajoneuvoa ei ole huollettu/korjattu val-
tuutetussa Toyota-korjaamossa valmistajan ja 

maahantuojan antamien huolto- ja käyttöohjeiden 
sekä takuuehtojen mukaisesti.

3.3 Ajoneuvossa on vaurioita tai jälkiä taikka sen 
kunto on ikään ja ajokilometreihin nähden tavan-
omaista huonompi.

3.4 Ajoneuvosta puuttuu myyntihintaan sisälty-
neitä varusteita, lisävarusteita tai autossa ei ole 
tieliikennevaatimuksen mukaisia renkaita.

3.5 Ajoneuvoon on tehty muutostöitä.

3.6 Osamaksusopimuksella on sovitun viimeisen 
erän eräpäivänä eli palautuspäivänä erääntyneitä 
eriä, viivästyskorkoja tai -kuluja.

3.7 Ajoneuvoa on käytetty jossakin seuraavista 
käyttötarkoituksista: taksiliikenne, vartiointikäyt-
tö, pikaruokien kuljetus, postin tai lehtien jakelu, 
kaivostoiminta, autokoulutoiminta tai autojen 
vuokraustoiminta.

3.8 Ajoneuvoa on käytetty muussa kuin nor-
maalissa tieliikennekäytössä kuten esimerkiksi 
kilpailukäytössä. 

3.9 Osamaksusopimuksen sopimusehtoja on muu-
tettu sopimuskauden aikana esim. sopimusajan 
pidennyksellä, lyhennyksellä tai muulla vastaavalla 
tavalla muuten kuin tämän sopimuksen kohdan 
2 mukaisia maksuvapaita kuukausia käyttämällä 
eikä muutoksesta ole tehty Toyota Easy Osamaksu 
–sopimuksen muutossopimusta.

3.10 Ostaja eli osamaksusopimuksen haltija ei 
allekirjoita tai palauta allekirjoitettuna Toyota 
Finance Finland Oy:lle lunastuksen edellyttämiä 
asiakirjoja.

3.11 Autoa ei ole katsastettu.

Mikäli Toyota Easy Osamaksu -sopimus on rauen-
nut, Toyota Finance Finland Oy:llä ei ole velvolli-
suutta lunastaa ajoneuvoa ja osamaksusopimus 
säilyy voimassa entisin ehdoin.

4. Palautuksen/lunastuksen toteuttaminen

Mikäli ostaja haluaa Toyota Finance Finland Oy:n 
lunastavan ajoneuvon taatulla hyvityshinnalla, 
hänen tulee palauttaa Toyota Easy Osamaksu 
-sopimuksen kohteena oleva ajoneuvo valtuutet-
tuun Toyota-jälleenmyyjäliikkeeseen viimeistään 
osamaksusopimuksen viimeisen erän eräpäivänä. 
Palautuksen yhteydessä ajoneuvosta tehdään 
kirjallinen palautustarkastus, jonka ostaja ja jäl-
leenmyyjän edustaja allekirjoittavat.

Mikäli Toyota Easy Osamaksu -sopimuksen voi-
massaoloehdot täyttyvät, Toyota Finance Finland 
Oy toimittaa asiakkaan allekirjoitettavaksi auton 
luovutusta koskevat asiakirjat. Ostajan tulee pa-
lauttaa asiakirjat allekirjoitettuna Toyota Finance 
Finland Oy:lle neljäntoista (14) päivän kuluessa 
niiden vastaanottamisesta.

Asiakirjojen allekirjoituksella ajoneuvo siirtyy 
taatun hyvityshinnan mukaisella hinnalla Toyota 
Finance Finland Oy:n omistukseen ja ostaja 

vapautuu viimeisen erän maksuvelvollisuudesta. 
Mikäli osamaksusopimuksen viimeinen erä on 
alhaisempi kuin taattu hyvityshinta, Toyota Finance 
Finland Oy maksaa erotuksen asiakkaan ilmoit-
tamalle pankkitilille 14 vuorokauden kuluessa 
palautusasiakirjojen vastaanottamisesta.

Mikäli Toyota Easy Osamaksu -sopimus on rauen-
nut, Toyota Finance Finland Oy ilmoittaa tästä 
asiakkaalle kirjallisesti ja osamaksusopimus jatkuu 
voimassa entisin ehdoin.

5. Oikeuspaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet rat-
kaistaan Vantaan käräjäoikeudessa. Mikäli ostaja 
on kuluttaja, riitaisuudet ratkaistaan ostajan 
asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttaja 
voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan 
ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi).

6. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty kolme samansanaista 
kappaletta, yksi ostajalle, yksi jälleenmyyjälle ja 
yksi Toyota Finance Finland Oy:lle.


