
24Rent - yhteiskäyttöauto
Jyväskylän Ortopedian ja Vaasankatu 2 
asukkaiden varausohje



Yhteiskäyttöautot kaikkiin tilanteisiin

2

Tunneista päiviin 
maanlaajuisesti

Minuuteiksi 
pääkaupunkiseudulla, 

Lahdessa , Tampereella ja 
Oulussa

Pidempään tarpeeseen 
maanlaajuisesti

WWW.24RENT.FI WWW.24GO.FI WWW.LEASING.FI

http://www.24rent.fi
http://www.24go.fi
http://www.24leasing.fi


Varaa 24Rent.fi
Varaa auto verkkosivuiltamme www.24rent.fi 

Kirjoita hakukenttään oma osoitteesi, sekä 
valitsemasi ajankohta jolloin haluat auton 
käyttöösi. Seuraa sitten sivun ohjeita 
varauksen viimeistelemiseksi. 

Varauksen jälkeen saat sähköpostiisi 
varausvahvistuksen, sekä täydet ohjeet 
käyttöönottoon ja palautukseen.

http://www.24rent.fi


Ensimmäinen varauskerta
- Vaasankatu 2 sijaitseva yhteiskäyttöauto on kaikkien käytössä
- Ensimmäisellä varauskerralla 24Rent -varauskone kysyy varaajan yhteystiedot, 

henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, kuvan ajokortista ja sen omistajasta. 
Kaikki hoituvat helposti ja nopeasti kätevästi puhelimellasi osoitteessa 
www.24rent.fi

- Hieman ennen varauksesi alkamista, saat palvelustamme ohjeet kuinka toimia. 
Auton ovet avattavissa 15 minuuttia ennen varauksen alkua, jos auto on vapaana. 
Prosessi on nopea ja yksinkertainen.

http://www.24rent.fi


24Rentillä ei ole lainkaan 
toimistoja joissa sinun 
pitäisi asioida ennen ajoa! 
Noudat auton käyttöösi 
oman taloyhtiösi pihasta! 
Helppoa ja kätevää!

Mene auton 
viereen varauksesi 
alkaessa ja avaa 
ovet puhelimellasi. 
m.24rent.fi 
-sivusto ohjaa 
sinut läpi koko 
varauksen.

Tarkasta auto uusien 
vaurioiden varalta sivuston 
poikkeamalistan avulla. 
Ilmoita mahdollisista 
edellisen tarkastuksen 
jälkeen syntyneistä uusista 
poikkeamista.

https://m.24rent.fi


Valokuvaa auto 
ohjeidemme mukaisesti 
ennen ajoa, jotta voit 
tarvittaessa todistaa missä 
kunnossa otit auton 
käyttöösi.

Löydät avaimet ohjeistuksen 
mukaisesta paikasta auton 
hansikaslokerosta.

Ajon aikana autoa käytetään 
kuin omaa autoa ja ovet 
avataan ja lukitaan silloin 
normaalisti avaimella. 

Hätätapauksissa päivystää 
m.24rent.fi -sivuston chatbot, 
sekä tiepalvelumme.

https://m.24rent.fi


Tankkaa auto täyteen ennen 
palautusta. Autoon sopiva 
polttoaine ilmoitetaan auton 
ohjeessa.

Palauta auto takaisin omalle 
parkkipaikalleen, kerää 
tavarasi, siivoa irtoroskat ja 
kiinnitä auto takaisin 
latauspisteeseen.

Tarkasta auto 
ohjeidemme 
mukaan myös 
lopuksi. 

Valokuvaa auto, 
vaikka uusia 
vaurioita ei 
olisikaan.

Laita avaimet takaisin 
mistä ne löysit ja sulje 
ovet tuttuun tapaan 
puhelimellasi. Tarkista, 
että auton valot 
sammuvat ja ovet 
sulkeutuvat.



Näin Vaasankatu 2 yhteiskäyttöauton varaus toimii

1. Mene osoitteeseen www.24rent.fi
2. Etsi auto hakukoneessa osoitteella Vaasankatu 2 ja valitse haluamasi ajankohta
3. Valitse auto ja täytä rekisteröitymistietosi
4. Vie varaus loppuun kunnes saat 24Rentiltä varausvahvistuksen, jossa on ohjeet ja varauksen tarkat tiedot
5. Varauksesi alkaessa mene auton luo ohjeidemme mukaisesti
6. Avaa auton ovet puhelimellasi ohjeidemme mukaisesti
7. Auton avaimet löytyvät hansikaslokerosta
8. Muista ottaa latausjohto irti seinästä ennen liikkeelle lähtöä. Säilytä johtoa autossa koko varauksesi ajan
9. Varauksen aikana käytät autoa kuin omaasi ja ovet avataan, sekä lukitaan normaalisti auton avaimilla

10. Varauksesi lopuksi palauta auto alkuperäiseen omaan parkkiruutunsa 
11. Sopimuskauden aluksi Vaasankatu 2 sijoitetaan täyssähköauto. Autoon ei tankata polttoainetta, vaan se ladataan esimerkiksi oman 

parkkiruutunsa latauslaitteella. Asukkaan ei tarvitse maksaa kotiruudussaan ladattua sähköä.
12. Kytke latausjohto takaisin latauslaitteeseen ja aloita lataus käyttäen hansikaslokerossa olevaa RFID-tunnistetta*
13. Siivoa autosta irtoroskat, ota omat tavarasi ja sulje ovet ohjeidemme mukaan puhelimellasi

*Tarkemmat ohjeet latauslaitteen käyttöön seuraavalla sivulla
HUOM! Vaasankatu 2:ssa olevan auton merkki ja/tai malli voi vaihtua tulevaisuudessa kaluston päivityksen myötä

http://www.24rent.fi


Auton latauslaitteen käyttö on helppoa

1. Kun palautat autoa kytke latauskaapeli ensin autoon ja sitten latauslaitteeseen
2. Tämän jälkeen aloita auton lataus viemällä auton avaimien avaimenperässä oleva RFID-tunniste 

latauslaitteen RFID-lukijaan
3. Lataaminen loppuu, kun latauskaapeli irrotetaan autosta

Lisätietoja lataamisprosessista ja kytkemisestä saat m.24rent.fi -sivultamme, sekä auton 
varausvahvistuksesta.

http://m.24rent.fi

