PAKETTIAUTON VARAUSOHJEET
Pakettiauto vuokrataan ainoastaan TTYY:n jäsenille ja pakettiautoa saavat käyttää ainoastaan TTYY:n
jäsenet! Autoa ei vuokrata osastoille tai laitoksille.

Menettely:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varauksen muokkaaminen (peruminen/siirtäminen) on mahdollista 1 viikko ennen varauksen alkua
Avaimet haetaan ylioppilaskunnan toimistosta kello 10-14 välisenä aikana. Huomioi mahdolliset
poikkeavat aukioloajat
Pakettiauto on Ford Transit Custom, rekisterinumero EMU-830, Konetalon parkkipaikka nro 71
Muista kirjoittaa autossa olevaan ajopäiväkirjaa lähtökilometrit ja huomaamasi vauriot/auton kunto
Katso ettei autoon ole tullut uusia ruttuja edellisen ajajan toimesta. Mikäli havaitset uusia vaurioita,
velvollisuutesi on ilmoittaa asiasta ennen ajoa tekstiviestillä pakuvastaavalle (yhteystiedot kansiossa)
Tankkaa tarvittaessa dieseliä Hervannan Shelliltä TTMK:n laskuun (mainitse kassalla että kyseessä
on TTMK:n paku - myyjä tietää diilin ja laskutus menee TTMK:n kortille)
Aja varovaisesti ja tarkkaile erityisesti oikeaa kylkeä ahtaissa paikoissa
Täytä ajopäiväkirja loppuun. Muista merkitä myös sattuneet vahingot ja ilmoita niistä
pakuvastaavalle.
Palauta avain heti ajon jälkeen yokuntaan. Iltaisin ja viikonloppuisin avain palautetaan varauksen
jälkeen yokunnan oven ulkopuolella olevaan mustaan postilaatikkoon.
Jää odottelemaan laskua (joko sähköpostiin tai halutessasi kirjeenä, lasku lähetetään yleensä 2
kuukauden sisällä ajosta)
Kuunvaihteessa (+- 2 pv) pisin vuokra-aika on 6 h/vuokraaja
Emme vuokraa autoa ajokortittomalle henkilölle! Ajokortin tulee olla myönnetty EU-maassa tai
muun viranomaisen hyväksymä. Ajokortti tarkastetaan avaintennoudon yhteydessä.
Epäselvyyttä laskutuksessa, auton kunnossa tms? Voit olla yhteydessä paku(at)ttmk.fi.

Hinnat:
•
•
•
•
•

10,0 € / alkavat 3h + 0,46 €/km
“Yötaksa” - jos otat auton illalla kello 17 jälkeen ja pidät sitä seuraavaan aamuun kello 8 asti, on
tuntitaksa puolitettu. (hinta on siis 5 € / alkavat 3h + 0,46 €/km)
Hinnat sisältävät polttoaineen. Minimilaskutus on 12 € ja laskun maksuaika 14 vrk.
Tuntitaksa lasketaan VARATTUJEN tuntien mukaan.
Jos tarvitset autoa pidempään reissuun, tiedustele hintoja TTMK:n pakuvastaavalta paku(at)ttmk.fi.

Sakot:
•
•
•
•

•

Epäselvän laskutusosoitteen selvittäminen : 2 €
Myöhässä tehdyn varauksen peruuttaminen : 12 €
Maksamattomasta laskusta lähetetään karhu: + 5 €
Kolhiminen korjausta vaativaan kuntoon : 500 € (vakuutuksen omavastuu) + 35 €/vrk kun auto pois
käytöstä. Ilmoita sattuneesta vahingosta viipymättä paku(at)ttmk.fi sekä ylioppilaskunnalle. Jos
toimit näin, maksat vain vakuutuksen omavastuun.
Myöhässä palautetut avaimet : 40 €

PAKETTIAUTON VARAUSOHJEET
Taka- ja sivuoven saa auki, kun kääntää oven lukossa olevan avaimen yläosaa auton takaosaa kohti,
palauttaa avaimen keskiasentoon ja kääntää uudestaan avaimen yläosaa auton takaosaa kohti.
Huomioi varausta tehdessäsi, että avaimet ovat noudettavissa ylioppilaskunnan toimistosta vain sen
aukioloaikoina, joten viikonlopun varauksille avaimet on noudettava viimeistään perjantaina kello 14.00.
Huomioi mahdolliset poikkeavat aukioloajat.

Huomioi!
Muista täyttää ajopäiväkirja. Vakuutuksen omavastuun suuruus on 500 euroa. Pakettiautovastaavan
sähköpostiosoite on: paku@ttmk.fi.
Mikäli varoitusvalot syttyvät ajossa/moottorin käydessä on ajo keskeytettävä ja moottori sammutettava
sekä otettava yhteyttä pakettiautovastaavaan. Jos ajat autolla vikavaloista huolimatta, maksat autolle
aiheutuneet korjauskustannukset. Vikavalojen palaessa autolla ei saa siis ajaa!
Pakettiauton vuokraaja = ajoneuvon kuljettaja. Vaikka kaveri, kaima, siskonmies tmv. henkilö
olisi TTY:n opiskelija, niin siitä huolimatta se joka varaa auton on tällöin ajoneuvon kuljettaja.
Sääntörikkomuksista voidaan tarvittaessa jakaa ajoneuvon määräaikaisia vuokrauskieltoja.
Koskee myös kiltoja sekä kerhoja.

Killat & Kerhot:
Killat ja kerhot voivat ilmoittaa avaimia hakiessa etukäteen max.2 kuljettajaa varaajan lisäksi (siis
yhteensä 3 henkilöä) joilla on sitten oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Jos vahinko auton kanssa sattuu niin
tapauksen selvittäminen on näin helpompaa.
Miksi? Siksi koska liian usen illan pimettyä ja juhlinnan laannuttua valitaan kokemattomin henkilö
kuljettamaan ensimmäistä kertaa isoa autoa ja kyseinen kuljettaja aiemmin on ajanut vain pikkuautoa 5
vuotta sitten, ja silloin yleensä sattuu ja tapahtuu.

