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AIRPRO TRAVEL SERVICE 24H PALVELUMME 

 

SÄILYTYSPALVELUT 

    Säilytyshinta 1-7 pv Säilytyshinta 8+ pv* 

    Verkkokauppa Palvelupiste Verkkokauppa Palvelupiste 

Vaatesäilytys Vaatesäilytys 4 €/pv 5 €/pv 1 €/pv 1 €/pv 

Matkatavarasäilytys 

Matkalaukut 5 €/pv 6 €/pv 1 €/pv 2 €/pv 

Pienet paketit 5 €/pv 6 €/pv 1 €/pv 2 €/pv 

Isot paketit 8 €/pv 10 €/pv 4 €/pv 5 €/pv 

Urheiluvälineet 8 €/pv 10 €/pv 4 €/pv 5 €/pv 

Kirjekuoret Avaimet/dokumentit/jne. 4 €/pv 5 €/pv 1 €/pv 1 €/pv 

 

*kahdeksannen päivän jälkeen vuorokausihinta putoaa mainittuun hintaan 

  
HUOM. Hinta viittaa yhden tuotteen päiväkohtaiseen säilytyshintaan. Kokonaishinta riippuu säilytettävien 
tuotteiden lukumäärästä ja säilytysajasta. 
 
Kun ryhmäkoko on vähintään 10 henkilöä, ota yhteyttä Travel Service 24h -palvelupisteeseen, jolloin 
voimme tarjota ryhmähintoja. Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta. 
 
 
MUUT PALVELUT 

 
Verkkokauppa Palvelupiste 

Koirankuljetuslaatikot (pieni/iso) 209 € / 229 € 229 € / 249 €  

Rataspussit 6,50 € 8 € 

Kopiointi/tulostus 

 

2 € 

Hotellivaraus 10 € 
 
 

SÄILYTYSLOKEROT 

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman säilytyslokerot sijaitsevat terminaalin T1 
alakerrassa ja terminaalin T2 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 vuorokautta. 
 

 

Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 prosenttia. 
 

HUOM. Tavaroita säilytetään enintään 90 vuorokautta, jonka jälkeen noutamattomat tavarat hävitetään.  
 
Airpro Travel Service 24h korvaa enintään 1000 euroa säilytyksessä aiheuttamistaan vahingoista. 
 

 

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

 

Airpro Travel Service 24h - Helsinki-Vantaa Airport - T2 pohjakerros - 01530 Vantaa – Finland 

www.airpro.fi/travelservice  

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 

http://www.airpro.fi/travelservice
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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 vuorokautta, jonka jälkeen säilytyssopimus 

päättyy 
- Mikäli yhteystiedot on annettu tavaraa säilytykseen luovuttaessa, Airpro ilmoittaa tavaran 

jättäjälle/noutajalle säilytyssopimuksen päättymisestä 
- Airprolla on oikeus myydä noutamaton tavara tai menetellä sen suhteen parhaaksi katsomallaan 
tavalla mikäli tavaralla ei ole myyntiarvoa 
- Airprolla on oikeus pidättää tavara vakuutena sen säilyttämisestä syntyneistä saatavista 

 
Airpron vastuu: 

- Airpro korvaa säilytykseen jätetyille tavaroille säilytysaikana aiheuttamistaan vahingoista enintään 
1000 euroa 

- Airpro ei vastaa tavaroille säilytysaikana aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista 

 
Säilöön jättäminen: 
- Kun tavara jätetään säilytykseen, annetaan tavaran jättäjälle kuitti, jota vastaan tavaran voi 
noutaa 

- Kun tavara jätetään säilytykseen, kirjataan sekä jättäjän että noutajan etu- ja sukunimi, 

puhelinnumero sekä hakupäivä 

- Kun tavara jätetään säilytykseen, tavaran jättäjä kuittaa tavarat allekirjoituksella 

- Noudettava lähetys kirjataan vain yhdellä nimellä (hakijan koko nimellä tai organisaation 
nimellä) 

- Airpro ei ota vastaan tavaroita mikäli hakijan nimi ei ole tiedossa 

- Jos säilytettävien tavaroiden joukossa on särkyviä tuotteita, tavaran jättäjän tulee mainita 

asiasta 

- 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 noutajan nimi ja 

noutopäivämäärä 

- Airpro ei vastaa virheellisellä nimellä tai tiedolla säilytykseen jätettyjen tavaroiden 

luovuttamisesta 

- Mikäli säilöön jätetään suurempia määriä tavaroita, niistä olisi hyvä ilmoittaa etukäteen 
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä  

 
Säilytettävien tavaroiden sisältö: 
- Airpro ei säilytä luvanvaraisia eikä luvattomia ampuma-aseita 

- Airpro ei säilytä palavia nesteitä (mm. sytyttimiä) 

- Airpro ei säilytä herkästi pilaantuvia, voimakkaasti tuoksuvia tai vuotavia tavaroita 

- Säilytykseen jätetyt tavarat tulee olla asianmukaisesti pakattu (mm. särkyvät tavarat) 

- Mikäli tavara esimerkiksi pakkaustavan puutteellisuudesta johtuen aiheuttaa vahinkoa muulle 
omaisuudelle tai henkilöille, tavaran säilytettäväksi jättäjä on velvollinen korvaamaan vahingon  

- Airpro pidättää oikeuden tarkastaa säilytykseen jätettyjen tavaroiden sisältö 

 
Tavaran nouto: 
- Tavaran noutajan tulee näyttää kuitti säilytyksestä sekä todentaa henkilöllisyytensä (esim. 

ajokortti tai passi) 

- Mikäli kuitti on hävinnyt, jätetty tavara pitää kuvailla mahdollisimman tarkasti 

- Tavaran noutaja kuittaa noudon allekirjoituksellaan 

 
Lisäehtoja talvivaatesäilytykseen: 
- Säilytykseen jätettävien talvivaatteiden taskuihin ei saa jättää avaimia eikä muita arvotavaroita 

- Avaimet ja arvotavarat säilytetään erillisissä suljetuissa kirjekuorissa 

- Säilytykseen jätettävien talvivaatteiden hihoihin ei saa jättää asusteita, kuten pipoja, hanskoja 
tai kaulaliinoja 

- Vaatesäilytykseen kuuluu yksi kassi, johon pipot, hanskat, housut, kengät yms. tulee pakata 

- Mikäli edellä mainitut lisäasusteet eivät mahdu yhteen kassiin, Travel Service 24h -palvelupiste 
myy lisäkasseja  

 

Säilytyslokerot: 
- Maksimisäilytysaika säilytyslokeroissa on seitsemän (7) vuorokautta 

- Säilytysajan umpeuduttua tavarat siirretään enintään 90 vuorokauden ajaksi Travel Service 24h 

-palvelupisteeseen, jossa säilytyksestä veloitetaan sama vuorokausihinta kuin säilytyslokeroista   
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- Tavaran noutajan tulee esittää säilytyslokeropisteen kuitti, kun tavara noudetaan Travel Service 

24h -palvelupisteesta 

- Kadonneesta säilytyskuitista veloitetaan 15 euroa 

- Kun tavaroita noudetaan ilman säilytyskuittia, asiakkaan tulee kertoa säilytyslokeron numero, 
kuvailla säilytetty tavara sekä todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella 

(esim. ajokortti tai passi) 

- Kuitittomasta tavaran noutamisesta täytetään aina virallinen lomake 

 

AIRPRO TRAVEL SERVICE 24H -VERKKOKAUPAN YLEISET 

TOIMITUSEHDOT 

 

VOIMASSA 31.1.2019 ALKAEN 

 

Verkkokauppa  

Airpro Oy (y-tunnus 0968285-3) myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät 

arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 

 

Tilaaminen 

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan 
kassalla. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei 

käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Tilatessaan 
verkkokaupasta asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin 

toimitusehtoihin sekä tietosuojaselosteeseemme. 

 

Maksaminen  

Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7) yhteistyössä pankkien ja 
luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Paytrail Oyj:llä on Finanssivalvonnan 

myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattua, eli kukaan 

ulkopuolinen voi nähdä asiakkaan tietoja. Maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj. 

 

MAKSUTAVAT 

 

Pankkien verkkomaksupainikkeet  

Voit maksaa tilauksen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta. Kun käytössäsi on 
oman pankkisi antamat käyttäjätunnukset ja olet maksamassa verkkokauppaostoksiasi, siirryt 

verkkokauppamme sivuilta hetkeksi omaan pankkiisi ja maksat valitsemasi tuotteet suoraan omalta tililtäsi. 
Maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj, joka huolehtii verkkokauppamme maksujenvälityksestä. 

 

Kortti- ja mobiilimaksaminen (Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, JCB, Eurocard, 
MobilePay)  

Maksukortilla tai MobilePay -sovelluksella maksaminen verkkokaupassamme on vaivatonta ja turvallista. 
Korttimaksamisesta verkkokaupassamme huolehtii Paytrail Oyj. Maksutapahtuman aikana luottokorttitietoja 

käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. 

 

Maksunvälittäjän yhteystiedot: 

 

Paytrail Oyj  

Y-tunnus: 2122839-7  

Innova 2, Lutakonaukio 7,  

40100 Jyväskylä  

Puhelin: 020 718 1830  

www.paytrail.fi 

 

Henkilötiedot 

Henkilötietoja käsitellään Suomen lainsäädännön (ml. Euroopan tietosuoja-asetus) mukaisesti. 

Lainsäädännön edellyttämät yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä on kerrottu 
tietosuojaselosteessamme, joka on luettavissa osoitteessa www.airpro.fi.  

 

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lisätietoja 

osoitteessa https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu.  

 

Tilaus- ja maksuvahvistus 

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen 
edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Tilausta koskevissa asioissa pyydämme 

http://www.paytrail.fi/
http://www.airpro.fi/
https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu
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olemaan yhteydessä Airpro Oy:hyn ja maksamista koskevissa asioissa Paytrail Oyj:hin. 

 

Toimitustapa ja -aika 

Tilausta ei lähetetä asiakkaalle, vaan asiakas lunastaa verkkokaupastamme ostamansa tuotteet Travel 
Service 24h -palvelupisteestämme, joka sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasemalla, terminaali 2:n 

pohjakerroksessa. Tilauksen voi noutaa palvelupisteestä tilauksenteon jälkeen. Koirankuljetuslaatikko 
luovutetaan aina valmiiksi kasattuna. 

 

Vaihto- ja palautusehdot 

Airpro Oy:n virhevastuu tilauksesta määräytyy sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan ja 

tilattujen tuotteiden takuu tuotteen valmistajan kulloistenkin takuuehtojen mukaisesti. 

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus tuotteen vaihtoon ja palautukseen 14 

vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Mikäli tilattu tuote on koirankuljetuslaatikko tai 
rataspussi, tuote tulee tarkastaa Travel Service 24h -palvelupisteessä tuotetta noudettaessa. 

Mikäli tuote ei vastaa tilausta, asia tulee ilmaista tuotteen luovutushetkellä. Jos tuotteessa olevasta 

mahdollisesta virheestä ei ole mainittu luovutuksen yhteydessä, virheestä on ilmoitettava viimeistään 
kahden (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta Airpro Oy:lle näissä toimitusehdoissa kerrottuja 

yhteystietoja käyttäen. 

 

Vaihto- ja palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä, alkuperäiskunnossa olevia myyntikelpoisia tuotteita. 

Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Palauttaessasi tilauksen liitä tuotteen mukaan nimesi, 
osoitteesi ja muut yhteystietosi sekä tilauspäivä ja -numero. Lähetä tuote näissä toimitusehdoissa 

mainittuun palautusosoitteeseen. 

 

Tilauksen peruutus 

Mikäli tuotetta ei ole lunastettu, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa tilaus sähköpostitse lähettämällä 
viesti osoitteeseen travelservice@airpro.fi tai postitse näissä toimitusehdoissa mainittuun 

palautusosoitteeseen. Peruutusilmoituksessa tulee olla merkittynä asiakkaan nimi, osoite ja muut 
yhteystiedot, tilauspäivä sekä tuotteen nimi. Mikäli peruutus koskee koirankuljetuslaatikkoa, Airpro Oy:llä on 

oikeus veloittaa 20 euroa kuluina kuljetuslaatikon kasaamisesta. 

 

Palautusten ja peruutusten käsittely 

Kun palautat ostoksesi näissä toimitusehdoissa kerrottujen ohjeiden mukaisesti, tieto palautuksesta välittyy 
Paytrail Oyj:lle automaattisesti ja palautettava summa hyvitetään maksutavasta riippuen joko 

maksukortillesi tai pankkitilillesi. 

 

Lunastamaton tilaus 

Tuotteen lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamattomasta 
tuotteesta ei aiheudu asiakkaalle lisäkuluja. 

 

Kuluttajansuoja 

Näillä ehdoilla ei kavenneta miltään osin asiakkaalle pakottavan kuluttajalainsäädännön nojalla kuuluvia 
oikeuksia. 

 

Asiakkaalla on oikeus saattaa tilausta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) 

ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, asiakkaan tulee ensin olla 

yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

 

Lisäksi asiakkaalla on oikeus tehdä valitus ja etsiä tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä Euroopan komission verkkosivuilta (http://ec.europa.eu/odr/). Ensisijainen 

tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin on Suomessa kuitenkin kuluttajariitalautakunta. 

 

 

Palautusosoite ja yhteystiedot: 

 

Airpro Oy / Travel Service 24h 

Helsinki-Vantaa Airport 

T2 pohjakerros 

01530 Vantaa 

Finland 

Puh: 0600 03360 (1,98 €/min+pvm) 

travelservice@airpro.fi 

 

 

 

 

mailto:travelservice@airpro.fi
http://www.kuluttajariita.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
http://ec.europa.eu/odr/

