FI Auton palautus

Auto palautetaan toimiston kartassa ilmoitetuille parkkipaikoille.
Aukioloaikojen ulkopuolella auto tulee pysäköidä toimiston läheisyyteen
kadun varteen kartassa merkityille paikoille. Toimipisteemme ollessa avoinna
avaimet luovutetaan toimistolle. Kun toimipiste on suljettu, avaimet tulee
palauttaa oven vierestä löytyvään avainpostilaatikkoon. Huom! Vuokrauksen
aikana saaduista sakoista peritään sakon lisäksi 49,60 € käsittelymaksu.

Avis Budget toimisto
Avis Budget office

Avainten palautus
Returning the keys

Avis Budget parkkipaikat
Avis Budget parking
spots

Avis Budget Oulu: 010 436 2381
Avis Budget varauskeskus: 010 436 2200 (ma-pe klo 8-16)
Muistathan antaa palautetta autonvuokrauksestasi! Saat vuokraustapahtuman
jälkeen meiltä sähköpostia. Kerro meille minkälainen vuokrauskokemuksesi
oli - näin pystymme kehittämään toimintaamme paremmaksi!

Avis Preferred kanta-asiakkuus

Liittymällä kanta-asiakkaaksemme saat käyttöön huikeat rahanarvoiset
etumme!
- Vuokrasopimuksesi on valmiina odottamassa sinua
- Preferred jäsenenä saat nopeampaa palvelua
- Ilmaisia viikonloppuvuokrauksia sekä autoluokan korotuksia
Liity Avis Preferred-jäseneksi verkkosivuillamme. Liittyminen on ilmaista!

EN Returning a rental car

Car needs to be returned to parking spots marked on the map. Please return
the keys to the office. Outside of office hours, return the keys to the return box
at our office. Please note! If the car is parked illegally during rental, there is an
extra handling fee of 49,60€ for any tickets occurred during rental.
Avis Budget Oulu: +358 10 436 2381
Avis Budget Reservation Center: +358 10 436 2200 (Mon-Fri at 8-16)

PALAUTUSKARTTA / RETURN MAP
Avis Budget Oulu
Temmeksentie 9, 90120 Oulu

Please give us a feedback about your car rental!
You’ll recieve an e-mail after your rental so you can tell us what kind
of service experience you got - this way we’ll be able to improve our
performance!

Avis Preferred loyalty programme

By signing up to free membership of Avis Preferred, you will enjoy a range of
exclusive benefits.
- Pre-prepared paperwork
- Priority Avis Preferred counters
- Free weekend rentals and car class upgrades
Join us on our website and become Avis Preferred-member. It’s free!

