
Hyvä KOAS:n asukas,

Keski-suomen Opiskelija-asuntosäätiön asukkaana sinulla on käytössäsi 
 yhteiskäyttöinen Seat Ibiza viikosta 12 alkaen. Voit käyttää autoa kaikkiin
päivittäisiin tarpeisiin, kuten kauppareissuihin tai vierailuihin ystävien luona.
Löydät auton pysäköitynä Kauppakatu 11 sisäpihalta pysäköintipaikalta
numero 9. Pysäköintipaikka on merkitty sinisellä kyltillä, josta sen tunnistaa
yhteiskäyttöauton paikaksi.

Palveluntarjoaja Omago Oy tarjoaa henkilökohtaista opastusta auton
käyttöön numerossa 050 415 0300. 

YHTEISKÄYTTÖAUTO 
KÄYTÖSSÄSI

Auto varataan ja otetaan käyttöön
älypuhelimella. Varaaminen vaatii

ilmaisen rekisteröitymisen, jonka voit
tehdä seuraavasti:

 
1. Mene www.tili.omago.fi
2. Syötä liittymiskoodi: 

KOAS2021
3. Syötä omat tietosi ja hyväksy

käyttöehdot
4. Aloita käyttö. Voit nyt nähdä

varauskalenterin ja varata auton.
 

Auton käyttöohjeet: www.omago.fi/ohje
 

Maksatte ainoastaan auton käytöstä 
seuraavan hinnaston mukaan:

 

Kaikki varaukset:
7 € / h 

 
AVAJAISTARJOUKSENA
KOLMEN TUNNIN AJO

ILMAISEKSI
ALENNUSKOODILLA

ENSIMMAINEN (Arvo 21€).

Omagon asiakaspalvelu auttaa
kaikissa autoon liittyvissä

asioissa 24/7:
Puhelimitse: 050 415 0300

TAI asiakaspalvelu@omago.fi



Dear resident of KOAS,
 

As a KOAS resident, you have a Seat Ibiza shared car from week 12. You can
use the car for all your daily needs, such as shopping trips or visiting friends.
You can find the car parked in the courtyard of Kauppakatu 11 in the parking
lot number 9. The parking lot is marked with a blue sign, which identifies it as

a place for a shared car.
 

The service provider Omago Oy offers personal guidance on using the car on
050 415 0300.

OMAGO AT YOUR USE

The car is booked and commissioned
with a smartphone. Booking requires
free registration, which you can do as

follows:
 

1. Go to www.tili.omago.fi
2. Enter the joining code:

KOAS2021
3. Enter your own information and

accept the terms of use
4. Start using. You can now see the

booking calendar and book car.
 

Instructions: www.omago.fi/ohje
 

 
You only pay for the use of the car

according to the following price list:
 

All reservations:
7 € / h 

 

THE OPENING OFFER IS A
THREE HOUR RIDE FOR FREE
WITH THE DISCOUNT CODE
ENSIMMAINEN (Value 21 €).

 

Customer service helps you
with all your questions 24/7:

By phone: 050 415 0300
OR asiakaspalvelu@omago.fi



KÄYTTÖOHJEET:
WWW.OMAGO.FI/OHJE

Usein kysyttyjä kysymyksiä:
1. Miten vahinkotapauksissa toimitaan?
Vahinkotilanteita varten hintaan sisältyy aina vakuutukset. Omavastuu on
1000€, mutta 4€ varauskohtaisella lisämaksulla omavastuu on 250€

2. Voinko varata auton etukäteen?
Voitte varata auton heti käyttöön tai vaikka kuukauden etukäteen tarvitsemaasi
ajankohtaan. Varauksen minimiaika on 1 tunti.

3. Kuinka auton tankkaus hoidetaan?
 Tarvittaessa käyttäjät tankkaavat autoa varauksen aikana autosta löytyvällä
Neste-aseman polttoainekortilla tai Mustankorkean kaasu-asemalla.
Tankkauksesta hyvitetään tankkaajalle 5€. 

Auton käytön pikaopas
 

1. Auton varaaminen

Rekisteröitymisen jälkeen voit varata auton
järjestelmästä (tili.omago.fi) älypuhelinta tai
tietokonetta käyttäen. Aloitusnäkymästä voit luoda
uuden varauksen. Valitse haluamasi ajankohta ja
klikkaa tämän jälkeen haluamaasi autoa. Syötä
ajoaika ja valitse haluatko omavastuualennuksen,
jonka jälkeen voit vahvistaa varauksen. 

2. Auton käyttöönotto

Kun varauksesi alkaa näet järjestelmässä
(tili.omago.fi) aktivoi varaus -painikkeen. Siirry
auton luo ja aktivoi varaus. Järjestelmä pyytää
tarkistamaan auton kunnon. Tee tarkistus ja
hyväksy kunto. Jos vaurioita löytyy, voit ilmoittaa ne
järjestelmästä suoraan. Varausnäkymässä voit
avata että lukita auton ovet (kuva oikealla).

3. Varauksen päättäminen

Pysäköi auto samaan paikkaan takaisin, lukitse ovet
ja päätä varaus varausnäkymästä. 



INSTRUCTIONS:
WWW.OMAGO.FI/OHJE

FAQ:

1. How to deal with damage cases?
In case of damage, the price always includes insurance. The deductible is
1000€, but with a 4 € surcharge per booking, the deductible is 250 €

2. Can I book a car in advance?
You can book the car for immediate use or even a month in advance at the time
you need. The minimum booking time is 1 hour.

3. How is car refueling handled?
 If necessary, users refuel the car with the Neste station fuel card or
Mustankorkea gas station found during the booking. Refuelers will be
reimbursed 5€ for refueling.

Booking a car
Quick guide:

1.

After registration, you can book a car from the
system (tili.omago.fi) using a smartphone or
computer. From the Home screen, you can create a
new reservation. Select the time you want and then
click on the car you want. Enter the driving time
and choose whether you want a deductible
discount, after which you can confirm the booking.

   2. Get started

When your booking starts, you will see an activation
button in the system (tili.omago.fi). Go to the car
and activate the reservation. The system will ask
you to check the condition of the car. Check and
accept the condition. If damage is found, you can
report it directly to the system. In the booking view
you can open that lock the car doors (picture on
the right).

  3. Ending reservation

Park the car in the same place back, lock the doors
and complete the booking from the booking view.


