
Lisätietoja: www.omago.fi

Maksatte ainoastaan auton käytöstä 
seuraavan hinnaston mukaan:

 
6€/h, ei muita kuluja.

 
Hinta sisältää kaiken (myös

polttoaineet)
 

Järjestelmä veloittaa toteutuneen ajon
mukaan ja antaa aina ajon päätteeksi
kuitin maksusta. Maksut veloitetaan

rekisteröitymisen yhteydessä
ilmoitetulta maksukortilta.

Auto varataan ja otetaan käyttöön
älypuhelimella. Varaaminen vaatii
ilmaisen rekisteröitymisen, jonka

voit tehdä seuraavasti:
 

1. Mene www.tili.omago.fi
2. Syötä liittymiskoodi:

PAAVARTIO20
3. Syötä omat tietosi ja hyväksy

käyttöehdot
4. Aloita käyttö. Voit nyt nähdä

varauskalenterin ja varata auton.
 

TUTUSTUMIS-TARJOUKSENA KAIKKI0-5H VARAUKSETHELMIKUUN AJANILMAISEKSI OMAGONPIIKKIIN. NOPEASTIVARAAMAAN!

TUUSULAN PÄÄVARTION
YHTEISKÄYTTÖAUTO

Omago Oy toimittaa yhteiskäyttöauton Tuusulan Päävartion
asukkaiden käyttöön. Nyt sinulla on mahdollisuus käyttää tätä autoa

päivittäisiin liikkumisen tarpeisiin. Voit liikkua luontoa säästäen
asukkaiden yhteisellä autolla! Ajot alkavat ja päättyvät aina oman

taloyhtiön pihaan. Auto on uusi Toyota Yaris Hybrid.
 

Pidämme esittelytilaisuuden auton käytöstä keskiviikkona 5.2 klo 17-18
ja torstaina 6.2. klo. 16-17. Tarjoamme kahvit ja mahdollisuuden

koeajoon. Tervetuloa!



YHTEISKÄYTTÖAUTO

Usein kysyttyjä kysymyksiä:
 
1. Miten vahinkotapauksissa toimitaan?
Vahinkotilanteita varten hintaan sisältyy aina vakuutukset.
Omavastuu on 1000€, mutta 4€ varauskohtaisella lisämaksulla
omavastuu on 250€
2. Voinko varata auton etukäteen?
Voitte varata auton vaikka kuukauden etukäteen tarvitsemaasi
ajankohtaan. Varauksen minimiaika on 1 tunti.
3. Miten auton tankkaus hoidetaan?
Auton sisältä löytyy polttoainekortti, jolla käyttäjät tankkaavat
autoa, kun tankki on tyhjä. Järjestelmä ilmoittaa, kun on aika
tankata. Tankkauksesta hyvitämme 5€ tankkaajalle.
 
Asiakaspalvelumme auttaa 24/7 numerossa 020 127 7799.

Auton käyttöohjeet:
 

1.Auton varaaminen
Rekisteröitymisen jälkeen voit varata auton
järjestelmästä (tili.omago.fi) älypuhelinta tai
tietokonetta käyttäen. Aloitusnäkymästä voit
luoda uuden varauksen. Valitse haluamasi
päivä ja aika ja klikkaa tämän jälkeen
haluamaasi autoa (Toyota Yaris). Syötä
arvioitu ajomatka ja vahvista varaus.
2. Auton käyttöönotto
Kun varauksesi alkaa näet järjestelmässä
(tili.omago.fi) aktivoi varaus painikkeen. Siirry
auton luo ja aktivoi varaus. Järjestelmä
pyytää tarkistamaan auton kunnon. Tee
tarkistus ja hyväksy kunto. Jos vaurioita
löytyy, voit ilmoittaa ne järjestelmästä
suoraan. Varausnäkymässä voit avata että
lukita auton ovet (kuva oikealla).
3. Varauksen päättäminen
Pysäköi auto samaan paikkaan, lukitse ovet
ja päätä varaus varausnäkymästä. 


