
 

Moi Kankaan asukas, 

Omagon auto is back! Aiemmin käytössänne ollut yhteiskäyttöautopalvelu palaa takaisin Kankaalle 21.12.2022 alkaen. 

Käytössänne on jatkossa automaattivaihteinen Toyota Yaris, jonka löydät P-Pergamentista tutulta paikalta numero 31. 

Puomilla on automaattinen rekisterikilven tunnistus autolle, mutta mikäli tunnistus ei toimi, voit käyttää 

hansikaslokerosta löytyvää korttia. Muistathan jättää kortin aina autoon.  

 

Auton käytöstä maksetaan seuraavasti: 

Alle 7 tunnin varauksissa 8 € / tunti + 0,12 €/km 

tai 

Yli 7 tunnin varauksissa 60 € / vuorokausi + 0,12 € / km. Ensimmäisen vuorokauden jälkeen tuntihinta on 2,5 € / tunti. 

Hinnat sis. alv. 24 % 

 

Palvelumme on uudistunut paljon ja autoja operoidaan nykyään kännykkäsovelluksella. Valikoimaan on tullut myös 

varattavaksi satoja autoja ympäri Suomen, jotka kaikki näet sovelluksesta. 

 

Tässä vielä rekisteröitymisohjeet, mikäli olet unohtanut käyttäjätunnuksesi: 

 

1. Lataa Omago-sovellus  

2. Paina "Rekisteröidy" ja luo käyttäjätili  

3. Paina "Liity" ja valitse Sinun Omagoksi Private  

3. Syötä liittymiskoodi: JKLK4NG4S  

4. Syötä vielä henkilötunnus + maksukorttitiedot  

5. Saat tekstiviestin, kun liittymisesi on hyväksytty 

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiin numerosta +35820 127 7799 tai sähköpostitse, asiakaspalvelu@omago.fi 

 

Rauhallista joulun aikaa! 

Terveisin Omagon Tiimi 
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Dear Kangas' Resident, 

 

Omago shared car is back! The car sharing service that you have been previously able to use, is coming back on 

21.12.2022 Car is a Toyota Yaris with automatic transmission and it will be found at the same parking spot, number 31 

in P-Pergamentti. There is an automatic license plate reader in the gate, but if it doesn't work, you can also use the 

card found in the glovebox. Please remember to leave the card in the car. 

 

Usage fees: 

Under 7 hours: 8 € / hour + 0,12 € / km 

or 

Over 7 hours: 60 € / day + 0,12 € / km. After the first day, the hourly rate is 2,5 €. Prices inc. VAT 24 %. 

 

Our service has got many improvements and you can make reservations through a mobile app. There are also 

hundreds of new cars around Finland that you can also rent via app. 

 

Here are the registration instructions if you have forgot your log in details: 

 

1. Download Omago -app  

2. Press "Register" and create an account. 

3. Press "Join" and choose Private as Your Omago 

3. Enter registration code: JKLK4NG4S  

4. Fill in your social security number + credit card details 

5. You will receive a text message after your registration has been approved.  

 

Please don't hesitate to contact us by calling +35820 127 7799 or by email: asiakaspalvelu@omago.fi 

 

Happy Holidays! 

BR 

Team Omago 
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