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Avis Preferred -palvelun kirjautumisehdot
Allekirjoittamalla jäsenhakemuksen, sitoudutte noudattamaan oheisia ehtoja:
Määritelmät
• ”Avis” on Helkama-Rent Oy/Avis
• “Avis-lisenssinhaltija” tarkoittaa yhtiötä, joka operoi Avis Rent A Car järjestelmää siellä missä saatte ajoneuvon haltuunne
• ”Avis Preferred -vuokrasopimus” tarkoittaa erillistä, teidän ja Avis-lisenssinhaltijan
välillä solmittua ajoneuvon vuokrausta koskevaa sopimusta, johon Avis Preferred vuokrausehdot sisältyvät.
• ”Avis Preferred -vuokrausehdot” ovat vuokrausehdot, jotka Avis lähettää sinulle
jäsenkortin mukana.
• ”Jäsenhakemus” tarkoittaa näiden kirjautumisehtojen yhteydessä olevaa lomaketta
johon näissä kirjautumisehdoissa viitataan.
• ”Te” sekä perusmuodossa että eri sijamuodoissaan tarkoittaa henkilöä, jonka nimi
on merkitty jäsenhakemuslomakkeeseen.
Avis Preferred -jäsenyytenne
1 Avisin hyväksyttyä jäsenhakemuksenne, näitä ehtoja tullaan soveltamaan Avis
Preferred -jäsenyyteenne. Näihin Avis Preferred -palvelun kirjautumisehtoihin
sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan
alioikeudessa.
2 Avisin hyväksyttyä teidät Avis Preferred -jäseneksi, Avis lähettää teille Avis
Preferred -jäsenkortin Avis Preferred -vuokrausehtojen yhteydessä.
Allekirjoittamalla Avis Preferred -jäsenkortin myönnätte lukeneenne Avis Preferred vuokrausehdot ja hyväksytte ne.
Avis Preferred -vuokrauksenne
3 Aina kun Avis-lisenssinhaltija luovuttaa ajoneuvon käyttöönne Avis Preferred vuokrauksena, tulette automaattisesti saamaan Avis Preferred -vuokrasopimuksen
kyseiseltä Avis-lisenssinhaltijalta ilman vuokrasopimuksen allekirjoittamista.
Vuokrasopimuksessa sovelletaan auton luovuttavan maan lainsäädäntöä ja
luovuttavan maan tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta asiassa.
4 Jokainen Avis Preferred -vuokraus perustuu Avis Preferred -vuokrausehtoihin
(joissa oikeus muutoksiin pidätetään).
5 Toimipisteet, jotka tarjoavat Avis Preferred -palvelua, voivat muuttua aika ajoin
ilman erillistä ilmoitusta. Lista Avis Preferred -palvelua tarjoavista toimipisteistä
löytyy Internet-osoitteesta www.avis.fi. Niissä toimipisteissä, jotka eivät tarjoa
Avis Preferred -palvelua, noudatetaan normaaleja Avis-vuokrauskäytäntöjä.
Sähköinen laskutus
6 (a) Mikäli ette ole kieltänyt toimittamasta sähköistä laskua, voi Avis-lisenssinhaltija
laskuttaa teitä kunkin Avis Preferred -vuokrasopimuksen osalta sähköisesti tai
harkintansa mukaan muulla tavalla. Allekirjoittamalla tämän asiakirjan sitoudutte
vastaanottamaan ja maksamaan tällaiset laskut.
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(b) Avis lisenssinhaltija voi oman harkintansa perusteella lopettaa sähköisen
laskutuksen tai muuttaa sähköisiä laskuja ja niiden toimitustapaa. Tämänhetkisten
vuokrausehtojen mukaan Avis-lisenssinhaltija toimittaa sähköisen laskun
jäsenhakemuksessa ilmoitettuun tai myöhemmin päivitettyyn
sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen lasku tulee maksaa vuokrauksen päätyttyä
laskun maksuehtojen mukaisesti.
(c) Jos vuokrauksesta toimitetaan sähköinen lasku, paperilaskua ei toimiteta
erikseen.
(d) Teillä on vastuu tarkastaa kaikki sähköiset laskut laskun yhteydessä
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Tietonne
7 Vakuutatte, että jäsenhakemuksessa antamanne tiedot ovat paikkaansa pitäviä ja
muutoinkin täydellisiä. Sitoudutte ilmoittamaan Avisille tietojenne muutoksista
mukaan lukien ajokorttianne ja luotto- ja maksukorttejanne koskevat muutokset.
Teidän tulee ilmoittaa Avisille muutoksista päivittämällä henkilötietonne Avisilta
saatavalla muutoslomakkeella. Muutoslomake löytyy myös Internet-sivuiltamme.
Sitoudutte säilyttämään Avis Preferred -asiakasnumeroanne, salasanaanne sekä
jäsenhakemuksessa ilmoittamaanne tai jälkikäteen päivittämiänne
sähköpostitietojanne hyvässä tallessa.
8 Tiedostatte, että nimellänne tehtävän ja hyväksyttävän Avis Preferred vuokravarauksen ja -vuokrasopimuksen syntyminen edellyttää ainoastaan
sähköpostiosoitteeseenne ja asiakasnumeroonne (mikäli sellainen on käytössä)
perustuvaa tunnistamista ja näin ollen henkilöllisyytenne todentamisen taso on
alhainen. Tällainen alhainen henkilöllisyyden todentamisen taso aiheuttaa sen
riskin, että ulkopuolinen taho voi, saatuaan tietoonsa sähköpostitietonne,
asiakasnumeronne ja/tai salasananne, käyttää Avis Preferred -vuokrauksessa
henkilötietojanne väärin. Tämä mahdollistaa vuokrausvarausta tehtäessä myös
luottokorttinne väärinkäytön.
Tietosuoja
9 (a) Avis tai sen lisenssinhaltijat voivat aika ajoin lähettää teille mainoksia, joissa
ilmoitetaan Avisin tarjoamista palveluista sekä lähettää muiden sellaisten yhtiöiden
tarjouksia, joiden Avis arvioi kiinnostavan teitä, ellette ole kieltäytyneet sellaisista
yhteydenotoista. Avis lisenssinhaltija, tai muut Avis Rent A Car -toimintaa
harjoittavat yhtiöt voivat lähettää teille tällaista mainosmateriaalia. Avis ei luovuta
Teidän henkilötietojanne markkinointitarkoituksiin millekään yhtiölle, joka ei kuulu
Avis Rent a Car -järjestelmään.
(b) Avis pitää henkilötietojanne koskevaa rekisteriä liiketoiminnan edistämiseksi.
Toimimme Avis Rent a Car -järjestelmän puitteissa ja voimme aika ajoin luovuttaa
henkilötietoja muille Euroopassa ja muuallakin toimiville järjestelmään kuuluville
yhtiöille liiketoimintaa tukemaan.
(c) Avis pitää sähköistä rekisteriä kaikista vuokrasopimuksista sekä muista
liiketoimista, joihin ryhdytte Avisin kanssa.
(d) Teillä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonne, vaatia niiden korjaamista sekä
milloin tahansa ja ilman kustannuksia myös kieltää henkilötietojenne käytön
suoramarkkinointiin. Tiedot siitä, miten teidän tulee menetellä, löydätte Avisin
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Internet-sivuilta osoitteesta www.avis.fi yksityisyyden suojaa koskevia
periaatteita käsittelevästä kohdasta (Tietosuojamenettely).
(e) Avis voi ilmoittaa Teidän henkilötietonne viranomaisille näiden pyynnöstä, tai
velkaperintää varten.
(f) Teidän henkilötietojanne valvoo ensisijaisesti Helkama-Auto Oy/Avis, jonka
osoite on Lautamiehentie 3, 02770 Espoo, ja toissijaisesti Avis Europe plc, jonka
osoite on Avis House, Park Road, Bracknell RG12 2EW, Iso-Britannia.
Muuta huomioitavaa
10 Ymmärrätte ja hyväksytte sen, että nämä sähköisessä muodossa olevat
kirjautumisehdot sekä sähköisessä muodossa tapahtuva yhteydenpito (sisältäen
myös sähköpostitse ja puhelimitse toteutettavan yhteydenpidon) koskien Avis
Preferred -vuokrasopimusta (sisältäen myös varausvahvistuksen) katsotaan
kirjalliseksi materiaaliksi ja ne todistusvoimaltaan vastaavat kirjallisesti sovittua ja
näin ollen, mikäli todisteilta edellytettäisiin kirjallista muotoa, ne täyttävät kirjallisen
todisteen muodon. Todentaakseen teidän ja Avisin sekä Avis-lisenssinhaltijan
välillä solmittujen sopimusten sisällön Avisilla on oikeus luottaa hallussaan olevien
sähköisen rekisterin sekä muun materiaalin oikeellisuuteen myös siinä
tapauksessa, että tämä edellyttäisi poikkeamista mahdollisesti sovellettavaksi
tulevasta kirjallisen todisteiden periaatteesta (written evidence rule).
11 Avisilla on oikeus muuttaa aika ajoin näitä kirjautumisehtoja tiedottamalla siitä AvisInternetsivuilla julkaistulla tiedonannolla. Vuokrausehtojen viimeisin versio on
saatavana Avis-Internetsivuilla. Mikäli Avis muuttaa näitä kirjautumisehtoja siten,
että muutoksella on merkittävä vaikutus teidän oikeuksiinne ja velvoitteisiinne, Avis
ilmoittaa teille muutoksista sähköpostilla teidän asiakasprofiiliinne ilmoittamaanne
sähköpostiosoitteeseen. Ellette 30 päivän kuluessa Avisin ilmoituksesta kirjallisesti
ilmoita Avisille kieltäytyvänne muutoksesta, teidän katsotaan hyväksyneen
muutokset.
12 Molemmilla osapuolilla, sekä Avisilla että teillä, on oikeus irtisanoa Avis Preferred jäsenyytenne ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Siinä tapauksessa, että edellä
olevan kohdan 7 tarkoittamat ilmoittamanne tiedot eivät ole paikkaansa pitäviä ja
muutoin täydellisiä, Avis voi välittömästi irtisanoa Avis Preferred -jäsenyytenne tai
Avis-lisenssinhaltija voi keskeyttää Avis Preferred -vuokrasopimuksenne ilman
erillistä ilmoitusta, missä tapauksessa sitoudutte lisäksi korvaamaan Avisille kaiken
vahingon, kaikki kustannukset ja tulonmenetykset, jotka johtuvat antamienne
tietojenne paikkaansa pitämättömyydestä, epätäsmällisyydestä tai muista
puutteista. Näitä kirjautumisehtoja ja/tai Avis Preferred -vuokrasopimusta muuten
väärinkäytettäessä Avisilla on oikeus irtisanoa Avis Preferred -jäsenyytenne
välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

