
                                  

 

Tiedote yhteiskäyttöauton käyttöönotosta  

Kiitos kun valitsitte taloyhtiönne autokumppaniksi Green Motionin. Tämä tiedote opastaa teidät 

yhteiskäyttöautopalvelun käyttöönottoon. Olet lämpimästi tervetullut palveluun! 

Yleistä  

Green Motion-yhteiskäyttöauto löytyy taloyhtiönne pysäköintipaikoilta. Auton voi varata käyttöönsä vain 

taloyhtiön asukas, joka on rekisteröitynyt Green Motion-palvelun käyttäjäksi osoitteessa 

yhteinenauto.greenmotion.fi. Käyttäjäksi rekisteröityminen on ilmaista. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät 

auton sisältä hansikaslokerosta.  

Palvelun käyttöönotto  

Auton käyttäjäksi pääsee rekisteröitymällä Green Motion-verkkopalveluun osoitteessa 

yhteinenauto.greenmotion.fi. Rekisteröityminen on ilmaista!  

Huomioithan, että ennen kuin pääset ajamaan, Green Motion tarkistaa ajo-oikeutesi. Rekisteröintiin 

liittyvissä kysymyksissä palvelemme puhelimessa niin ikään arkisin klo 8-17 p. 020 1213 510.  

Ajo-oikeuden hyväksymisen jälkeen pääset näkemään taloyhtiöauton varaustilanteen ja tekemään 

ensimmäisen varauksen. Taloyhtiöauto ei siis näy palvelussa ennen kuin ajo-oikeutesi on hyväksytty. 

Vuokrauksen hinnan näkee kirjautumisen jälkeen. 

Auton nouto ja palautus  

Auto sijaitsee taloyhtiön pysäköintipaikoilla ja paikat on osoitettu YHTEISKÄYTTÖAUTO-kylteillä, josta se 

varauksen alkaessa noudetaan ja johon se varauksen päätyttyä palautetaan. 

Auto noudetaan ja palautetaan täydellä tankilla. 

Tervetuloa Green Motion-palveluun!  

Ystävällisin terveisin, Green Motion-tiimi 



 

 

 

 

 

 

Oletko valmis yhteiseen matkaan? 

Olemme valinneet sinulle helposti käytettävän auton, johon tutustut 
nopeasti. Auto on hybrid- tekniikalla varustettu vähäpäästöinen 
auto jota ei tarvitse ladata. 

 

Ajaminen 

Auto käynnistyy pitämällä jarrupoljinta pohjassa ja painamalla 
auton START-painiketta. Auto käyttää pienemmissä nopeuksissa 
pääsääntöisesti sähköä, joten moottori ei välttämättä käynnisty. 
Mittariston valon palaessa auto on kuitenkin valmis 
lähtemään liikkeelle. Liikkeelle lähdetään vaihtamalla vaihde D-
asentoon. Peruutettaessa käytetään vaihdevalitsimen R-asentoa ja 
pysäköitäessä vaihdetta P. Pidä jarrupoljinta pohjassa vaihdetta 
vaihtaessasi. 

Turvallinen ajaminen on yksi päivän hyvistä teoista. Kunnioita 
kanssakulkijoita ja näytä liikenteessä hyvää esimerkkiä.  

Muista turvaväli perässä ajettaessa ja huolehdi turvallisesta 
ajamisesta. Olet vastuussa liikennesääntöjen noudattamisesta.  

 

Ovien lukitseminen 

Lukitse ovet sovelluksesta aina kun poistut auton luota, sillä olet 
vastuussa autosta varauksesi aikana. Älä poistu auton luota ennen 
kuin olet varmistanut ovien lukittumisen. Varmista lukitus vetämällä 
oven kahvasta.  

Mikäli ovet eivät lukkiutuneet, sulje kaikki ovet ja paina 
sovelluksesta lukituspainiketta uudelleen  

 

 

 



 

Tavaran kuljetus 

Huolehdi turvallisesta tavarankuljetuksesta. Tavaroiden 
kuljettaminen ei saa vaurioittaa ajoneuvoa.  

Aseta tavarat siten, että ne pysyvät kuljetuksen ajan pystyssä ja 
vaurioitumatta. Kuljettaja vastaa tavarankuljetuksesta ja 
kuljetettavan tavaran kiinnityksestä.  

Suurten ja raskaiden tavaroiden kuljettamiseen käytä 
kuljettamiseen soveltuvaa ajoneuvoa. Älä lastaa autoa ”ylitäyteen”.  

 

Auton palautus 

Varaa riittävästi aikaa auton palauttamiseen. Palauta auto sille 
määritettyyn pysäköintiruutuun.  

 Siirrä vaihdevalitsin asentoon P (Park) 

 Sammuta auto 

 Poista tavarasi ja roskasi autosta 

 Varmista että kaikki ikkunat ja ovet on suljettu  

 

Varauksen päättäminen 

Ajon jälkeen päätä varaus ja tarkista autoon mahdollisesti tulleet 
vauriot ja ilmoita vaurioista asiakaspalveluun 020 1213 510. 
Varauksesi on voimassa niin kauan, että olet päättänyt varauksen. 
Varauksesi ei pääty automaattisesti. Sinun täytyy päättää varaus 
”päätä varaus” painikkeesta.  

Varauksen päättäminen on vahvistus siitä, että auto on 
samanlaisessa kunnossa, kuin vuokrauksen alkaessa.  

Jos sinulla jäi kuitenkin jotain omaisuutta autoon, ole yhteydessä 
asiakaspalveluun. Autamme sinua saamaan omaisuutesi pois 
ajoneuvosta.  

 

 

Auton käyttöön liittyvissä asioissa asiakaspalvelumme palvelee 
sinua klo 8-21. 

020 1213 510 
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