Tällä opetussopimuksella (jäljempänä ”Sopimus”) oppilas tilaa ja sitoutuu maksamaan Sopimuksen
mukaisen opetuksen, ja allekirjoittanut autokoulu sitoutuu antamaan opetusta oppilaalle tässä
Sopimuksessa sovituin hinnoin ja ehdoin. (Sähköisellä) allekirjoituksellaan alaikäisen oppilaan
huoltaja antaa suostumuksensa sille, että oppilas ja autokoulu solmivat tämän Sopimuksen ja että
oppilas sitoutuu Sopimukseen, ml. Sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteet. (Sähköisellä)
allekirjoituksellaan alaikäisen oppilaan huoltaja sitoutuu myös yhteisvastuullisesti oppilaan kanssa
maksamaan Autokoululle Sopimuksen mukaisen opetuksen (mukaan lukien mahdollinen
lisäopetus). Sopimus astuu voimaan, kun siinä on autokoulun sekä oppilaan tai vaihtoehtoisesti
autokoulun sekä alaikäisen oppilaan huoltajan (sähköiset) allekirjoitukset. Näin allekirjoitettu ja
voimaantullut Sopimus toimii samalla vahvistuksena tehdystä sopimuksesta. Tämä Sopimus on
voimassa 18 kuukautta sen voimaantulosta, mutta Sopimuksen voimassaolon päättyminen ei
vapauta maksuvelvollisuudesta, jonka peruste oli syntynyt ennen Sopimuksen voimassaolon
päättymistä.
Vähimmäisopetuksen jälkeen oppilas ja autokoulu sopivat yhteisesti mahdollisesta lisäopetuksesta,
mikäli oppilas ei täytä Trafin vahvistaman opetussuunnitelman edellyttämää taitotasoa. Alaikäisen
oppilaan huoltaja antaa tämän Sopimuksen (sähköisin) allekirjoituksin samalla suostumuksen myös
siihen, että oppilas ja autokoulu voivat sopia lisäopetuksesta, josta autokoululla on oikeus veloittaa
oppilasta hinnaston mukaisesti. Alaikäisen oppilaan Sopimuksen (sähköisesti) allekirjoittanut
huoltaja vastaa myös lisäopetuksesta perittävistä makuista yhteisvastuullisesti oppilaan kanssa.
Opetussuunnitelman mukaisesti annettu opetus kuitataan jokaisen opetuskerran jälkeen
sähköisesti. Lisäopetuksesta veloitetaan yllä esitetyn hinnaston mukaisesti. Autokoulu on velvollinen
antamaan todistuksen opetuksesta, kun oppilas on suorittanut opetusta vastaavan maksun
kokonaan ja suorittanut kurssiin kuuluvan opetuksen. Autokoulu ei vastaa opetusmaksuihin
kuulumattomien maksujen mahdollisista korotuksista. Autokoululla on lisäksi oikeus lisätä hintoihin
verojen ja muiden vastaavien julkisten maksujen määrissä tapahtuvien mahdollisten muutosten
vaikutus (esimerkiksi mahdollinen arvonlisäverokannan korotuksen vaikutus) välittömästi muutosten
tultua voimaan.
Mikäli Sopimuksen mukaista maksua ei suoriteta maksuehtojen mukaisesti, Autokoululla on oikeus
keskeyttää̈ palvelun tuottaminen oppilaalle, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu. Autokoululla on
oikeus periä̈ myöhästyneistä̈ maksuista hinnaston ja lain mukaista muistutusmaksua sekä̈ korkolain
mukaista viivästyskorkoa.
Sopimuksessa sovittu kurssihinta on toimipistekohtainen. Mikäli oppilas vaihtaa/jatkaa
kurssisuoritusta toisessa CAP-Autokoulun toimipisteessä, tarkistetaan hinta vaihtopäivästä alkaen
toteutuneen opetuksen mukaisesti uuden toimipisteen hinnastoa vastaavaksi.
Oppilaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa Sopimus ja kurssiosallistuminen syytä
ilmoittamatta ilman kustannuksia neljätoista (14) päivää Sopimuksen tekemisestä lukien siten, kuin
oppilaalle toimitetussa peruuttamisohjeessa ja -lomakkeessa on tarkemmin kuvattu. Mikäli oppilas
ilmoittautuu kurssille, joka alkaa aiemmin kuin neljätoista (14) päivää Sopimuksen tekemisestä, on
kyseessä oppilaan nimenomainen pyyntö aloittaa palvelun suorittaminen ennen kuin
kuluttajansuojalain mukainen neljäntoista (14) päivän peruutusaika on kulunut umpeen. Tällöin
oppilaan oikeus peruuttaa sopimus ja kurssiosallistuminen ilman kustannuksia päättyy viimeistään
kurssin alkaessa. Oppilaan oikeus Sopimuksen peruuttamiseen jää kuitenkin kurssin aloituksesta
huolimatta voimaan, mutta tässä tilanteessa autokoululla oikeus periä ja oppilaalla (ja Sopimuksen
(sähköisesti) allekirjoittaneella alaikäisen oppilaan huoltajalla yhteisvastuullisesti oppilaan kanssa)
velvollisuus maksaa peruutusmaksu 99 euroa sekä hinnaston mukainen veloitus jo annetusta
opetuksesta. Mikäli oppilas muutoin keskeyttää kurssin sen jälkeen, kun kuluttajansuojalain
mukainen 14 päivän peruutusoikeus on kulunut umpeen, on autokoululla oikeus periä ja oppilaalla
(ja Sopimuksen (sähköisesti) allekirjoittaneella alaikäisen oppilaan huoltajalla yhteisvastuullisesti
oppilaan kanssa) velvollisuus maksaa Sopimuksen mukainen peruutusmaksu 99 euroa sekä
hinnaston mukainen velvoitus jo annetusta opetuksesta.

Oppilas hyväksyy sen, että oppilaan tiedot tallennetaan CAP-Group Oy:n asiakasrekisteriin, ja että
asiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään ja käytetään mm. tilauksen käsittelyyn, asiakassuhteen
hoitamiseen ja markkinointiin. Rekisteriseloste on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa
https://cap.fi/rekisteriseloste.
Oppilaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan
(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan
suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn oppilaan tulee olla
yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Oppilas voi nostaa
Sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen autokoulua vastaan joko autokoulun
kotipaikan käräjäoikeudessa (Kanta-Hämeen käräjäoikeus) tai sen Suomessa sijaitsevan
paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä oppilaalla on asuinpaikka. Ensisijaisesti
oppilasta kehotetaan kuitenkin olemaan yhteydessä suoraan autokouluun mahdollisia epäselvyyksiä
koskevissa asioissa.

