-in english below-

VARAUSKALENTERIN KÄYTTÖ
PAKETTIAUTON JA PERÄKÄRRYN VARAUS
Varauskalenteri sijaitsee osoitteessa https://www.tut.fi/ylioppilaskunta/varauskalenteri
1. Kirjaudu sisään intranet-tunnuksellasi. Vain TTY:n opiskelijat voivat kirjautua sisään varauskalenteriin.
2. Pääset suoraan kalenterinäkymään. Voit vaihtaa kalenterin nimen viereisestä nuolesta:

Pääset aina takaisin kalenterinäkymään klikkaamalla yläkulman logoa.
3. Valitse vapaana oleva varausaika ja klikkaa sitä.
4. Pääset varausikkunaan:

Nimesi ja sähköpostisi
Varaamasi resurssi
Varauksen alku ja loppu
Voit jättää nämä tyhjäksi tai laittaa
lisätietoja

Syötä puhelinnumero
(pakollinen)

Varaatko itsellesi vai
killalle/kerholle?

Luomalla varauksen sitoudut
vuokrausehtoihin. Huomaa erityisesti:
• kuun vaihteessa (+/- 2 pv)
pakettiauton maksimivaraus on 6 h
• peräkärryvarauksessa päivävarauksen voi tehdä vain klo 10-10,
muuten laskutus tunneittain
• pakettiauton ja peräkärryn
varaaminen vaatii Suomessa
hyväksytyn B-ajokortin

5. Haluatko muokata tai perua varauksen? Kirjaudu sisään ja klikkaa omaa varaustasi. More-kohdasta alakulmasta valitse “Poista”.

USING THE RESERVATION CALENDAR
VAN AND TRAILER RESERVATION
The reservation calendar is located in https://www.tut.fi/ylioppilaskunta/varauskalenteri
1. Log in with your TUT student credentials. Only TUT students / Student union members can log in.
2. On the calendar view, select the arrow: Van or Trailer.

You can get to the first calendar view by clicking the logo in the upleft corner.
3. Choose a free slot and click.
4. The reservation window opens:

Your name and email
The resource you’re renting
Beginning and end of
reservation
You can leave these blank or type in
additional info

Input phone number
(required)

Are you booking for
yourself or your club?

By placing a reservation you agree to the terms
and conditions. Notice especially:
• during change of month (+/- 2 days) max
reservation of the van per person is 6 h
• in trailer reservation per-day-price is
available only for reservations from 10 AM
to 10 AM.
• to reserve the van or trailer it is required to
have a Finnish/EU driver’s license class B

5. Do you with to edit or delete your reservation? Log in and click on your own reservation. On the bottom-right corner, click “More” and “Delete”.

