Ohjeita Volkswagen Crafter -pakettiauton lainaajalle
Säännöt:
Pakettiautoa vuokrataan ainoastaan TREYn jäsenille ja pakettiautoa saavat käyttää ainoastaan
TREYn jäsenet! Autoa ei vuokrata osastoille tai laboratorioille, eikä yliopiston henkilökunnalle.
 Varauksen peruminen tai sen siirtäminen on mahdollista tehdä veloituksetta, jos varauksen
alkuun on varausta peruttaessa yli 48 tuntia.
 Pakettiauton avain tulee noutaa TREYn toimistosihteeriltä toimiston aukioloaikana
mahdollisimman lähellä omaa varausta siltä kampukselta, jolla auto sijaitsee (Hervanta /
Tampereen keskusta), ja auton avain palautetaan toimistosihteerille tai muuhun niille
osoitettuun paikkaan.
 Auton avaimia noudettaessa sinun tulee esittää vähintään henkilöauton ajamiseen
oikeuttava ajokortti sekä opiskelijakortti. Auton varaaja on auton kuljettaja.
 Pakettiauton lainauksen jälkeen kirjaa ajopäiväkirjaan sähköpostiosoitteesi, joka on
voimassa useamman kuukauden ajon jälkeen ja jää odottamaan laskua. Pyrimme
laskuttamaan ajon noin kuukauden sisällä varauksestasi.
 Autoa varataan 3 h ajanjaksoissa, jotka alkavat klo 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 ja 21. Auton
voit varata yhdeksi tai useammiksi kolmen tunnin jaksoiksi kerrallaan.
 Pidempien matkojen osalta kysy hintaa reissulle paku@ttmk.fi
 Kuukauden vaihteessa (± 2 vrk) enimmäisvuokra-aika per käyttäjä on 6 tuntia.
Autoa käytettäessä:
 Ota auto siltä kampukselta, jolla auto sijaitsee. Hervannan auto on Konetalon vieressä,
lämpötolppapaikalla 71, ja keskustan auto Päätalon itäpuoleisella parkkipaikalla
lämpötolppapaikalla 44.
 Ennen ajoa tarkista ajoneuvon kunto, ja kirjaa mahdolliset havaintosi ajopäiväkirjaan. Kirjaa
myös nimesi, varauksen alkaessa oleva mittarilukema, kellonaika ja päivämäärä sekä
laskutustietosi.
 Valokuvaa auto ennen ajoasi; erityisesti siinä jo olevat kolhut, naarmut yms.
poikkeavuudet!
 Mikäli havaitset autossa kolhuja, poikkeavaa törkyisyyttä tai vian, ilmoita niistä
välittömästi kuvien kanssa paku@ttmk.fi tai whatsapp/telegram 0453154204 /
Paavo Peltola. Näin tehdessäsi ennen omaa ajoasi vältät turhan laskun toisen
aiheuttamista murheista.

 JOS AUTOSSA PALAA VIKAVALO, ÄLÄ AJA METRIÄKÄÄN
VAAN SOITA 045 633 4100!







Ajon jälkeen tarkista auton kunto uudestaan, jotta varmistut, ettei vahinkoja ole sattunut.
Jos kuitenkin on, ilmoita niistä kuvien kanssa paku@ttmk.fi tai whatsapp/telegram
0453154204 / Paavo Peltola.
Merkitse tämän jälkeen ajosi lopussa auton kilometrilukema sekä kellonaika, jolloin auto on
palautunut käytöstäsi.
Jos Hervannan autossa on alle puoli tankkia dieseliä, tankkaa auto Hervannan Shellillä
TTMK:n laskuun. Tankkaa kassalle maksettavalla mittarilla, ja kerro kassalla auton olevan
ylioppilaskunnan / TTMK:n paku, niin kassa ohjeistaa lisää.
Jos keskustan autossa on alle puoli tankkia dieseliä ota yhteys whatsapp/telegram
0453154204 / Paavo Peltola.

Jos matka keskeytyy tai varaus peruuntuu auton teknisen kunnon tai varkauden takia,
TTMK:n ja TREY:n vastuu rajoittuu ko. varauksen hintaan!

Instructions for using Volkswagen Crafter van:
Rules:











Cancelling or moving your reservation is possible until 48 hours before the beginning of
reservation. During the last 48 hours before the reservation it is prohibited and that will cost
12 €.
The keys of the van must be picked up at TREY office at the campus in which the van is
located during office hours at closest convenient time before your reservation. The keys
must be returned to the office secretary or other informed location.
When picking up the keys, you need to show your driving license and student card to the
secretary. The person making the reservation has to be the driver.
After your reservation wait for an invoice, it will be sent to you via e-mail. The e-mail
address you write down on the driving log must be valid for at least 2-3 months. Don’t use
university e-mail addresses. The invoices will most likely be sent within a month.
The van is reserved in 3 h time blocks, which begin 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 and 21:00. You can reserve the van for one or more 3 h blocks at a time.
If you are making a longer trip or your reservation takes up more than 24 hours, please
contact paku@ttmk.fi for pricing.
During turns of the month (±2 days) maximum time for reservation is 6 hours (2 time
blocks).

Using the van:
 Please note that one of the vans is located in Hervanta campus and one in the city centre
campus. Van in Hervanta is located behind Konetalo, parking spot # 71. The one in the city
centre is in the parking lot on the eastern side of the Main building, parking spot # 44
 Before driving the van, inspect the condition of the van and write down your possible
observations. Write down your name, the km-counter reading, time and date at the
beginning of your reservation and your personal contact information.
 Photograph the van before you drive; especially any dents, scratches or other
abnormalities!
 If you notice any dents, dings, scratches, overwhelming dirtyness or a fault of some
sort please inform us IMMEDIATELY with photos; paku@ttmk.fi or
whatsapp/telegram +358453154204 / Paavo Peltola. Doing this before driving will
save you from cost of someone else’s mishaps.

 IF THE VAN LIGHTS UP THE FAULT INDICATOR LIGHT,
STOP THE VAN AND CALL +358456334100 IMMEDIATELY!







When you’re returning the van to it’s place, inspect the condition of the van again to make
sure there isn’t any damage. If there happens to be any damage, please contact
paku@ttmk.fi or whatsapp/telegram +358453154204 / Paavo Peltola.
After inspecting the van, write down the mileage at the end of your reservation and the time
when you returned the van back to it’s parking spot.
Hervanta: if there is less than half of the tank of fuel left, drive to Shell Hervanta. Fill the
tank up with diesel using pay-to-counter pump and tell the cashier you are using
TTMK/TREY van. The cashier will give more advice.
City centre: if there’s less than half of the tank of fuel left, please contact us via
whatsapp/telegram +358453154204 / Paavo Peltola.

If reservation or journey is interrupted or cancelled due to the technical condition or theft of
the van, the liability of TTMK or TREY is limited to the price of the reservation!

Hinnasto:
Hinta muodostuu varatuista 3 h ajanjaksoista sekä sen aikana ajetuista kilometreistä, sekä
mahdollisista muista maksuista:
 tuntihinnat:
o 10 € / 3h varaus klo 09, 12, 15, 18 tai 21 alkaen
o 5 € / 3h varaus klo 00, 03, 06 alkaen
o kilometrihinta 0,48 €/km
 Muut maksut:
o Varauksen peruminen alle 48 h ennen varauksen alkua:12 €.
o Epäselvän, toimimattoman tai valheellisen laskutustiedon selvittäminen: 5 €.
o Auton palautus myöhässä: alkava 30 min: 10 €.
o Avainten palauttaminen myöhässä: 10€.
o Auton palauttaminen epäsiistinä, vaatien siivousta:
- Roskia tai tavaraa autossa: 20 € + mahdolliset hävityskulut.
- Tehopuhdistusta vaativaa likaa, esimerkiksi nesteitä: 200 €.
o Auton kolhiminen: 420 €, vakuutuksen omavastuu, kun vauriot on ilmoitettu heti
niiden synnyttyä. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, ja vauriot ilmenevät myöhemmin,
lisätään summaan 20 €/vrk korjauksen ajalta korvauksena siitä, ettei pakettiauto ole
muiden käytettävissä.
o Auton palauttaminen ilman sääntömääräistä tankkausta (Hervanta) tai siitä
ilmoittamista (keskusta) = polttoainesäiliössä alle puolet dieseliä jäljellä: 20 €.
o Väärän polttoaineen tankkaus (muun kuin dieselin): 500 €.
o Auton palauttaminen väärään paikkaan: 60 €.
o Muu sopimusrike: 50€ ja muut mahdolliset aiheutuneet kustannukset.

Prices:
The price is being determined by the amount of 3 hour time slots reserved and the kilometres
driven during your reservation and other possible fees.
 Hourly rates:
o 10 € / 3hrs for reservations starting in 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 or 21:00
o 5 € / 3hrs for reservations starting in 00:00, 03:00 or 06:00
o Price per kilometer: 0,48 €/km
 Other fees:
o Cancelling your reservation under 48 hours before the starting time: 12 €.
o Representing unclear, unavailable or falsified billing information: 5 €.
o Returning the van too late: 10 € for every starting 30 minutes.
o Returning the keys too late: 10 €.
o Returning the van dirty (needing clean up):
- Thrash or other stuff not belonging there: 20 € + possible disposing prices.
- Some kind of filth which needs thorough cleaning (fluids etc.) 200 €.
o Damaging the van: 420 € for the insurance excess share if you report the damage
immediately. If you fail to report the damages occured and they are later discovered,
you will be charged 20 €/day when the van is being repaired as a compensation for
the van being unavailable for others to rent.
o Returning the van without refilling the fuel when needed (Hervanta) or notifying for
the need to refill (city centre) = less than ½ tank: 20 €.
o Refilling the van with the wrong fuel (any other fuel than diesel): 500 €
o Returning the van in the wrong location: 60 €.
o Other contract infringements: 50 € + other possible costs due to the infringements.

