
HERTZ CAR SHARING
24/7 autonjakopalvelu Hertziltä

KÄYTTÄJÄN OPAS
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Tarjoamme automatisoidun autopalvelun,

työpisteessä,

työntekijöiden yhteiseen käyttöön

sekä työ- ja yksityisajoihin
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• Digitaalisesti jaettu autonvuokrauspalvelu  

• 24/7 työpisteen läheisyydessä

• Huolenpito kuuluu palveluun

PALVELU
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• Yksityisvuokrausmahdollisuus

• Helppo varata ja synkronoida kalenteriin

• Käyttäjillä omat profiilit

• Ei avainten vaihtoa

HALLINNOINTI



55

5 ASKELTA UUDEN AJAN AUTOILUUN

1 Liity käyttäjäksi

Rekisteröidy osoitteessa

hertzcarsharing.fi

2 Varaa auto

vaikka vain tunniksi

kerrallaan.

3 Avaa

auton lukitus

älypuhelimellasi

tai älykortilla.

4 Aja
käyttämällä auton

avaimia normaalisti.

5 Palauta

ja jätä avaimet autoon.

Auto lukittuu itsestään.
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Palveluun rekisteröityminen

Auton varaaminen

Varauksen muokkaaminen ja peruuttaminen

Auton käyttö

Auton palauttaminen
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1. Palveluun rekisteröityminen

Rekisteröidy Hertz Car Sharing palveluun nettiselaimen 

kautta. Sinulla tulee olla voimassa oleva ajokortti. 

Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin autoa on 

mahdollista käyttää yksityisesti. Yksityiskäyttö 

maksetaan itse syöttämällä luottokortin tiedot 

järjestelmään.

Rekisteröityminen alla olevan linkin kautta. 

https://booking4.sunfleet.com/signup/signup.aspx?Custo

merCode=TampereFI

https://booking4.sunfleet.com/signup/signup.aspx?CustomerCode=TampereFI
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• Valitse sopimustyyppi ”One”. Samalla profiililla 

palvelua on mahdollista käyttää myös yksityisesti omiin 

tarpeisiin. Mikäli et halua käyttää autoa yksityisajoihin, 

voit ohittaa tämän vaiheen.  Yksityiskäytön voi aktivoida 

myöhemminkin. 

• Täytä hakemukseen perustietosi sekä kuva 

ajokortistasi. Voit ottaa kuvan myös puhelimellasi.

• Luo oma käyttäjätunnus ja salasana, joita tarvitaan 

kirjautumiseen jatkossa. Kun olet saanut 

hyväksymiskirjeen, järjestelmä pyytää myös luomaan 

PIN-koodin, jota tarvitaan auton käyttöönotossa. 

Rekisteröitymisen käsittelyssä kuluu 0-2 arkipäivää. 

Pyynnön käsittelee Tampereen kaupungin yhteyshenkilö, 

joka varmistaa käyttäjän kuuluvan organisaatioon. 

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tästä ilmoituksen. 
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Palveluun rekisteröityminen

Auton varaaminen

Varauksen muokkaaminen ja peruuttaminen

Auton käyttö

Auton palauttaminen
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2. Auton varaaminen 

verkkoselaimella

Auto voi varata osoitteessa www.hertzcarsharing.fi

Jokaisen käyttäjän tulee kirjautua järjestelmään omilla 

tunnuksillaan.  

Käyttäjänäkymään avautuvat omat profiilitiedot, 

varaukset sekä ohje. Varaukset-kohdassa näet tiedot 

kaikista tulevista varauksistasi ja pystyt myös 

muokkaamaan niitä.

Auton voi varata karttanäkymän avulla tai aikajanalta.

http://www.hertzcarsharing.fi/
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Valitse noutopisteeksi ”Tampere –

Keskustori”. Valittavanasi saattaa 

olla muitakin autoja, mutta sopimus 

koskee vain tämän noutopisteen 

autoja.  

Sovelluksessa on ainoastaan 

karttanäkymä käytössä 

Aikajanassa näkyvät noutopiste 

sekä pisteessä olevat autot.  

Varaussivu aukeaa klikkaamalla 

aikajanan valkoisia ruutuja. Oikealla 

olevat värit identifioivat onko auto 

vapaa vai varattu. 
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Täsmennä varauksesi 

alkamisaika varaussivulla ja 

aseta toivottu loppumisaika. 

On erittäin tärkeää merkitä 

realistinen loppumisaika 

muita käyttäjiä ajatellen. 

Mikäli huomaat vuokrauksen 

aikana, että varattu aika ei 

riitä, pidennä vuokraustasi. 

Jos vuokrauksen pidennys ei 

onnistu verkossa tai 

sovelluksella, ole yhteydessä 

asiakaspalveluun. 

Valitsemalla ”Monista varaus” voit kopioida saman varauksen samalle viikonpäivälle samaan kellon 

aikaan useiksi viikoiksi eteenpäin. 

Valitsemalla Kimppakyyti-kentän voit kertoa organisaatiosi muille työntekijöille, mihin olet matkalla 

ja kuinka monta paikkaa autossa on vapaana. Tämä on suositeltavaa etenkin pidemmillä matkoilla.

HUOM! Mikäli työajosi päättyy vasta virka-ajan ulkopuolella (klo 17 jälkeen), voit käyttää autoa 

työtehtäviesi päättymiseen saakka, kunhan varauksesi on merkitty alkamaan ennen klo 17:ää.
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Klikkaa lopuksi ”Varaa”. Saat vahvistuksen sähköpostiisi.

Valitse Työmatka / 

Yksityismatka (mikäli 

käytössä)

TÄRKEÄÄ

Merkitse matkasi tarkoitus 

varaukseen kohtaan 

”Laskutusviite/selite”.
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Lataa sovellus

Lataa itsellesi sovellus sovelluskaupasta. Sovelluksella 

hoidat näppärästi auton varauksen ja käyttöönoton.

Sovelluksen saat nimellä Hertz Car Sharing Suomi 

(IOS ja Android).

Kun olet saanut hyväksymiskirjeen sekä luonut itsellesi 

PIN-koodin, voit kirjautua tunnuksillasi sovellukseen.

Sovelluksen avulla voit varata auton, pidentää 

varaustasi sekä avata auton lukitus noutohetkellä. 
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3. Varauksen muokkaaminen ja 
peruuttaminen

Varauksen voi peruuttaa ennen alkamisaikaa (Varaukset 

 Tulevat varaukset). Jos alkamisaika on ylittynyt, 

peruutus ei onnistu. Voit pidentää varausaikaa autolle, 

mikäli muita varauksia ei ole päällekkäin. 

Jos haluat jatkaa auton vuokrausta virka-ajan jälkeen 

yksityiskäytössä, sinun tulee tehdä kaksi varausta:  

ensimmäinen matka työntekijänä (valitse Työmatka) 

ja toinen matka yksityisenä henkilönä (valitse 

Yksityismatka), jotta veloitukset kohdistuvat oikein. 

Ensimmäisen varauksen päätyttyä sinun tulee myös 

palauttaa avain autoon ja ottaa auto sitten uudelleen 

käyttöön. 
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Palveluun rekisteröityminen

Auton varaaminen

Varauksen muokkaaminen ja peruuttaminen

Auton käyttö

Auton palauttaminen
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4. Auton käyttö

Varauksesi muuttuu aktiiviseksi 5 

min ennen varauksen alkua. 

Sovellukseen Omat varaukset 

sivulle ilmestyy avaimen kuva. 

Napauttamalla avainta, ovien lukitus 

aukeaa. 

Saat tekstiviestin noin 5 minuuttia 

ennen varauksen alkua. Siinä 

kerrotaan noutopiste, varausaika ja 

auton rekisteritunnus ja 

polttoainekortin PIN koodi. Voit 

avata lukituksen myös vastaamalla 

tekstiviestiin ”OK”.
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Kun lukitus on auki, avaa auton hansikaslokero, 

syötä päätelaitteeseen luomasi 

henkilökohtainen PIN-koodi ja vetäise avain 

päätelaitteesta. 

Vuokrauksesi aikana käytä auton avaimia 

normaalin tapaan lukitessasi ja avatessasi 

auton ovet. 

Kun auto pitää tankata, Nesteen polttoainekortti 

on sijoitettu samaan hansikaslokeron 

päätelaitteeseen, josta otit avaimet käyttöösi. 

PIN –koodin kortille olet saanut avausviestissä. 

Mikäli palautushetkellä polttoainetta on enää ¼ 

tankillista jäljellä, on sinun vuorosi tankata. Näin 

seuraavan käyttäjän on mukavampi lähteä 

matkaan! 

Autoon tankataan 95E10 polttoainetta
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Ennen auton käytön aloittamista, tarkistathan sen kunnon mahdollisten vahinkojen 

varalta.

Jotta edellisessä vuokrauksessa mahdollisesti sattuneet vahingot eivät kohdistuisi 

sinuun, on tärkeää tarkastaa auton vahingot ennen, kun lähdet ajamaan. 

Avaa käyttäjän käsikirjasta kohta vahinkokirja. Kierrä auton ympäri ja tarkasta löytyykö 

autosta vahinkoja, joita ei ole merkitty vahinkokirjaan. Jos havaitset uuden vahingot:

Tarkista vahingot

1. Ilmoita vahinko Hertz Car Sharing –asiakastukeen puh. 

020 555 2555.

2. Ota vahingosta kuva kamerakännykälläsi.

3. Merkitse uusi vahinko vahinkokirjaan.

4. Laita vahinkokirja hansikaslokeroon ja voit aloittaa 

vuokrauksen. 

5. Kun lopetat vuokrauksen, tarkasta vielä auto 

silmämääräisesti ulkopuolelta.
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Palauta samalle Hertz Car Sharing

paikalle, mistä noudit sen. Mikäli 

Keskustorin Z1-paikat ovat jostain syystä 

varattuja, voi auton jättää myös muihin Z-

alueen parkkiruutuihin.

Huolehdi, että henkilökohtaiset tavarasi 

ja suurimmat roskat ovat pois autosta. 

Aseta lopuksi avain takaisin 

hansikaslokeron päätelaitteeseen, kuten 

se oli noudettaessa.

Nouse autosta ja sulje kaikki ovet.  

Ovet lukittuvat automaattisesti noin minuutin päästä 

siitä, kun avain on asetettu takaisin päätelaitteeseen. 

Tarkista vielä, että ovet ovat kiinni ja että ne 

lukittuvat. 

Tarvittaessa ota yhteys Hertzin 

puhelinasiakaspalveluun 020 555 2555. 

5. Auton palauttaminen
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www.hertzcarsharing.fi

http://www.hertzcarsharing.fi/
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Hertz Car Sharing

24/7 Asiakastuki

020 555 2555


