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AIRPRO TRAVEL SERVICE 24H 

PALVELUMME 

 

SÄILYTYSPALVELUT 

    Säilytyshinta 1-7 pv Säilytyshinta 8+ pv* 

Vaatesäilytys 1 takki 5 €/pv 3 €/pv 

Matkatavarasäilytys 

Matkalaukut 6 €/pv 3 €/pv 

Pienet paketit 6 €/pv 3 €/pv 

Isot paketit 10 €/pv  5 €/pv 

Urheiluvälineet 10 €/pv  5 €/pv 

Kirjekuoret Avaimet/dokumentit/jne. 5 €/pv 3 €/pv 

 
*kahdeksannen päivän jälkeen vuorokausihinta putoaa alla mainittuun hintaan 
 
HUOM. Hinta viittaa yhden tuotteen päiväkohtaiseen säilytyshintaan. Kokonaishinta riippuu säilytettävien 
tuotteiden lukumäärästä ja säilytysajasta. 

 

 

MUUT PALVELUT 

 

Koirankuljetuslaatikot (pieni/iso) 229/249 €  

Rataspussit 8 € 

Kopiointi/tulostus 2 € 

Hotellivaraus 10 € 
 

 

SÄILYTYSLOKEROT 

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman säilytyslokerot sijaitsevat T1-terminaalin 
alakerrassa ja T2-terminaalin pohjakerroksessa. Hinnat ovat lokeron koon 
mukaan 5 €/vrk tai 6 €/vrk. 

- Pienet lokerot 5 €: K 45 cm, S 76 cm, L 38 cm 

- Isot lokerot: 6 €: K 66 cm, S 76 cm, L 48 cm 

Maksun voi suorittaa Visa- tai MasterCard-luottokortilla. Säilytys enintään 7 vrk. 
 

 
 

Hinnasto voimassa 18.12.2018 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

Huomioithan, että tavaroita säilytetään maksimissaan 90 vuorokautta, minkä jälkeen 
noutamattomat tavarat hävitetään. Kaikki palvelumaksut veloitetaan aina etukäteen. 

Airpro Travel Service 24h korvaa enintään 1000 euroon saakka säilytyksessä aiheuttamistaan vahingoista. 
 

 
 

E-mail: travelservice@airpro.fi / Puh. 0600 03360 (1,98 €/min+pvm) 

Airpro Travel Service 24h - Helsinki-Vantaan lentoasema - T2 pohjakerros - 01530 Vantaa, 

Finland  

 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
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AIRPRO TRAVEL SERVICE 24H - YLEISET SÄILYTYSEHDOT 

Näitä yleisiä säilytysehtoja sovelletaan Airpron Travel Service 24h -säilytyspisteeseen 

sekä säilytyslokeroihin jätettyihin tavaroihin ja niiden säilytyspalveluun. 

 
Säilytysaika: 
- Säilytettäväksi jätettyjä tavaroita säilytetään enintään 90 vrk, jonka jälkeen säilytyssopimus päättyy 
- Airpro ei erikseen ilmoita tavaran jättäjälle/hakijalle säilytyssopimuksen päättymisestä 
- Airprolla on oikeus myydä noutamatta jätetty tavara tai menetellä sen suhteen parhaaksi katsomallaan 
tavalla mikäli tavaralla ei ole sanottavaa myyntiarvoa 
- Airprolla on oikeus pidättää tavara vakuutena sen säilyttämisestä syntyneistä saatavista 

 
Airpron vastuu: 
- Airpro vastaa säilytykseen jätetyille tavaroille säilytyksessä aiheuttamistaan vahingoista enintään 
1000 euroon saakka 
- Airpro ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista 

 
Säilöön jättäminen: 
- Tavaraa voi jättää säilöön vastakuitilla (jättäjä noutaa itse) tai vastaanottajan koko nimellä (eri 
henkilö noutaa) 
- Mikäli tavaran noutaa eri henkilö kuin jättäjä, tulee vastaanottajan etu- ja sukunimi sekä mielellään 
myös hakupäivä olla tiedossa 
- Noudettava lähetys kirjataan vain yhdellä nimellä (hakijan koko nimellä tai organisaation nimellä) 
- Airpro ei ota vastaan tavaroita mikäli hakijan nimi ei ole tiedossa 
- Tavaran jättäjän tulee mainita, jos säilytettävien tavaroiden joukossa on särkyviä tuotteita 
- Airpro ei vastaa postitse eikä kuriirin kautta lähetettyjen tavaroiden toimitusajoista 
- Airpro ei nouda tavaroita postista, vaan ne tulee lähettää suoraan Travel Service 24h -palvelupisteeseen 
- Postin tai kuriirin kautta lähetettyihin tavaroihin on merkittävä selkeästi hakijan nimi ja 
noutopäivämäärä 
- Airpro ei vastaa virheellisellä nimellä/tiedolla jätettyjen tavaroiden luovuttamisesta 
- Mikäli säilöön tulee suurempia määriä tavaroita, olisi niistä hyvä ilmoittaa etukäteen puhelimitse tai 
sähköpostin välityksellä  
- Säilytystä ei voi varata etukäteen 

 
Säilytettävien tavaroiden sisältö: 
- Airpro ei säilytä ampuma-aseita (luvanvaraiset) 
- Airpro ei säilytä palavia nesteitä (mm. sytyttimiä) 
- Airpro ei säilytä herkästi pilaantuvia, voimakkaasti tuoksuvia tai vuotavia tuotteita 
- Säilytykseen jätetyt tavarat tulee olla asianmukaisesti pakattu (mm. särkyvät tuotteet) 
- Mikäli tavara esimerkiksi pakkauksen puutteellisuudesta johtuen aiheuttaa vahinkoa muulle 
omaisuudelle tai henkilöille, tavaran säilytettäväksi jättäjä on velvollinen korvaamaan vahingon 
- Airpro pidättää itsellään oikeuden tarkastaa säilytykseen jätettyjen tavaroiden sisältö 

 
Kadonnut vastakuitti: 
- Jos vastakuitti on kadonnut, tulee asiakkaan todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella 
ja kuvailla jätetyt esineet mahdollisimman tarkasti. Tapauksesta tehdään aina virallinen lomake. 

 
Lisäehtoja talvivaatesäilytykseen: 
- Talvivaatesäilytyksessä taskuihin ei saa jättää avaimia eikä muita arvotavaroita 
- Avaimet ja arvotavarat otetaan säilöön erillisissä suljetuissa kirjekuorissa 
- Talvivaatesäilytyksessä hihoihin ei saa jättää asusteita, kuten pipoja, hanskoja, kaulaliinoja yms. 
- Takkien oheen jätetyt pipot, hanskat, housut, kengät yms. tulee pakata suljettuihin muovipusseihin 

 
Säilytyslokerot: 
- Säilytyslokeroissa maksimisäilytysaika on 7 vrk 
- Säilytysajan umpeuduttua tavarat siirretään enintään 90 vrk ajaksi Travel Service 24h -pisteeseen, jossa 
vuorokausiveloitus on sama kuin säilytyslokeroissa 
- Airpro Travel Service 24h -pisteestä tavaroita noudettaessa tulee esittää lokeropisteen säilytyskuitti 
- Kadonneesta säilytyskuitista veloitamme 5 €. Asiakkaan tulee kertoa säilytyslokeron numero, kuvailla 
sisältö ja todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. Tapauksesta tehdään aina virallinen 
lomake. 


