NÄIN PALVELU TOIMII
LÄHETÄ LOMAKE

–

VAHVISTA VARAUS

–

TUO AJONEUVO

‐

NÄIN HELPOA SE ON!

VALMISTELUT ENNEN SÄILYTYKSEEN TUONTIA

ASIAKKAAN YHTEYDENOTTO
VARAUSLOMAKKEELLA
Tee varaus sivuillamme olevalla VARAUS &
tiedustelu ‐lomakkeella ja odota
yhteydenottoamme.
Vastaamme sähköpostin välityksellä yleensä
saman vuorokauden kuluessa yhteydenotosta.
Varauslomakkeella tehty varaus ei ole sitova,
mutta nopeuttaa tiedonvälitystä kun tiedot
tarvitaan joka tapauksessa sopimukseen.
Mikäli et kuitenkaan vielä halua tehdä varausta,
voit olla meihin muuten yhteydessä myös
VARAUS & tiedustelu ‐lomakkeella ja kysyä
lisätietoja.
Sovimme vuokrattavasta tilasta,
palvelukokonaisuudesta, sekä alustavasta
säilytysajasta. Tarkennamme tiedot sopimusta
varten ja teemme esitäytetyn vuokrasopimuksen
valmiiksi. Sopimus sopimusehtoineen
allekirjoitetaan tuonnin yhteydessä.
Tarkempi tuontiajankohta sovitaan aina erikseen
viimeistään tuontia edellisenä päivänä. Samalla
annamme ohjeet tuontiin, mm. tarkan osoitteen
ja ajo‐ohjeet. Tuontiajankohdat ovat pääosin arki‐
iltoja ja viikonloppuja. Pyrimme kuun vaihteesa
rytmittämään useampia tuonteja ja noutoja
samaan aikaan. Olemme halleilla vain sovittaessa.
Säilytykseen tuotavan ajoneuvon on oltava
ajokuntoinen ja rekisterissä.
Ajoneuvo tulee olla säilytyksen aikana lukittu ja
ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on oltava
ajoneuvolleen koko säilytyskauden ajan voimassa
oleva palo‐ ja varkausvakuutus. Vuokranantaja ei
siis vastaa vuokralaisen hallissa säilyttämän
omaisuuden vahingoittumisesta eikä
hukkaantumisesta.

Vinkkejä ajoneuvon valmistelemiseksi säilytykseen
voi lukea kohdasta YLEISIÄ OHJEITA. Ohjeiden
toimenpiteitä voi kukin itse soveltaa ajoneuvon
arvon, iän, kunnon ja omien resurssiensa mukaan.

AJONEUVON TUONTI SÄILYTYKSEEN
Sovittuna tuontipäivänä tapaamme hallin
edustalla ohjeiden mukaisesti.
Ajoneuvo ajetaan halliin ja tehdään
säilytysvalmistelut irroittamalla akun miinuskenkä
ja peittämällä auto niin halutessa autopeitteellä.
Mikäli ajoneuvo valuttaa alleen öljyä tai muita
nesteitä, on paikka suojattava esim. pahvilla tai
pressulla.
Allekirjoitamme hallissa vuokrasopimuksen
kahtena kappaleena, joista toinen jää
vuokranottajalle.
Ajoneuvo jää säilytykseen.

SÄILYTYSAIKANA
Vuokra maksetaan sopimuksessa olevia
maksuohjeita ja sopimuskohtaista viitettä
käyttäen. Ensimmäisen vuokran yhteydessä
maksetaan yhden kuukauden vuokraa vastaava
vuokraennakko. Vuokraennakon voi käyttää
viimeisen kuukauden vuokran maksuun, tai mikäli
viimeisen säilytyskuukauden vuokra on jo
maksettu, palautetaan vuokraennakko asiakkaan
tilille sopimuksen päätyttyä.
Teemme tarkastuskäyntejä halleilla säännöllisesti
ja tarkastamme silmämääräisesti ajoneuvojen
kuntoa säilytyksen aikana. Mahdollisista
huomioista ilmoitamme ajoneuvon haltijalle.
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Tällaisia huomioita voi olla esim. renkaan
tyhjentyminen tai merkittävä nestevuoto.

AJONEUVON NOUTO SÄILYTYKSESTÄ
Ajoneuvon nouto sovitaan aina erikseen
viimeistään edellisenä päivänä ennen haluttua
noutoajankohtaa. Ilmoitamme yhteisistä kuun
vaihteeseen sijoittuvista noutoajoista
asiakkaillemme talvisäilytyksen jälkeen keväällä.
Ennen ajoneuvon noutoa on syytä vielä tutustua
ajoneuvosäilytyksen ohjeisiin ja lukea mitä
valmisteluja kannattaa tehdä ennen ajoon lähtöä.
Sovittuna noutopäivänä tapaamme hallin
edustalla ohjeiden mukaisesti.
Mikäli ajoneuvo on säilytyksen aikana valuttanut
alleen öljyä tai muita nesteitä tai säilytyspaikka on
muulla tavalla likaantunut, on paikka siivottava
sellaiseen kuntoon, kun se tuontihetkellä oli.
Tarkastusten ja koeajon jälkeen ajoneuvo voidaan
ajaa pois hallista.
Sopimus päättyy.
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