
5faktaa

1. Yli  151     000    onnistunutta ajoa 
 

2. Ainoa maanlaajuisesti 
yhteiskäyttöä tarjoava yritys 

 
3. Yli 20 kaupunkia, n.    300  

   noutopaikkaa 
 

4. Henkilöautoja, pakettiautoja ja 
minibusseja 

 
5. 100 % suomalainen yritys

24 Rental Network Oy
Liikuttaa ihmisiä ja tavaroita 
vuorokauden ympäri



Auto  käyttöön omalla puhelimella

Tunneiksi käyttöön 
edestakaisiin matkoihin

Minuuteiksi käyttöön 
yhdensuuntaisiin 
matkoihin

http://www.gonow.fi/
http://www.24rent.fi/


Fiksua liikkumista  ilman omistamisen vaivaa

Julkista liikennettä täydentävä yhteiskäyttöauto 
helpottaa  arkea, sillä sen saa käyttöönsä 
 vuorokauden ympäri aina kun autokyytiä tarvitsee. 

Parkkipaikkojen 
tarve 

vähenee

Ekotehokas 
valinta

Helppo & nopea 
käyttää

Kustannus- 
tehokkaampi 

kuin oma auto

Kannustaa 
fiksuun 

liikkumiseen

Huoletonta 
autoilua



Hinta 24Rent ja go now! -palveluille

24Rent vuokrahintaan vaikuttaa mm. auton 
sijainti, malli sekä vuokra-aika. Autot ovat 
 keskimäärin  1,5  vuotta vanhoja eli ajoon 
pääsee aina nykyaikaisella, huolletulla ja 
turvallisella autolla.

 15   €
alk.

/ 2 tuntia
 35   €

alk.

/  vrk

Falck-tieturva 24/7 
Ilmainen lisäkuljettaja 
Ei nuoren kuskin lisää 

Noudot ja palautukset ympäri vuorokauden

alk.

 29    €
/ 2 tuntia

alk.

 54     €
/  vrk

aja

0,47 €   
/min

pysäytä

0,10   €   
/min

Falck-tieturva 24/7 
Polttoaine 

Pysäköinti palvelualueella 
Noudot ja palautukset ympäri vuorokauden

 Minuuttihinta go now! kaupunkiauton käytölle 
 on 47 senttiä       ja veloitus syntyy käytön 
perusteella. Sovellus ottaa myös huomioon 
ajan jonka auto on pysäköitynä varauksen 
aikana ja veloitus laskee automaattisesti  
alhaisemmaksi.



Referenssit

Kojamon Lumo-brändin asukkaat saavat 
käyttöönsä yhteiskäyttöiset henkilö- ja 
pakettiautot suoraan talonsa parkkipaikalta jo 
kymmenellä paikkakunnalla.

Kojamo

Rakennusyhtiö Fira rakensi  Kojamolle 82 
vuokra-asunnosta koostuvan kerrostalon 
Rastilaan. 24Rentin autoilla korvataan 30 
prosenttia alueen autopaikkatarpeesta ja 
asukkaat saavat yhteiskäyttöauton ajoon 
kotipihastaan.

Rakennusyhtiö Fira

Pelican Self Storage

Pelican Self Storagen asiakkaat voivat varata 
varastojen parkkipaikoilta pakettiauton tavaroiden 
siirtelyyn.  Pelican Self  Storagen asiakkaat saavat 
myös alennusta vuokrahinnoista.

K-Ryhmä

Keväällä 2018 alkaneessa pilotissa tuotiin  
yhteiskäyttöautoja K-Rautoihin ja K- 
Supermarketeihin seitsemässä 
kaupungissa. Yhteiskäyttöautopilotin 
tarkoituksena on selvittää sitä, miten 
kiinnostavaksi lähikaupat ja rautakaupat 
koetaan yhteiskäyttöauton noutopisteenä. 



Lue lisää:
www.24rent.fi
www.gonow.fi

Ota yhteyttä:
viestinta@24rent.fi
viestinta@gonow.fi

https://24rent.fi/
https://gonow.fi/
https://gonow.fi/
https://gonow.fi/

