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FI Auton palautus Helsinki-Vantaan lentokentällä

Nouda avaimet Avis Budget -toimistosta terminaalin 2 tuloaulan
matkakeskuksesta. Auto noudetaan P3B-pysäköintihallin toisesta
kerroksesta ja palautetaan sinne. Aja halliin lentokentän P3pysäköintiopasteiden ja autonvuokrausopasteiden mukaan. Punaisella
katkoviivalla merkitty kävelyreittiä pitkin löydät toimistoomme palauttamaan
avaimet. Toimiston ollessa suljettuna jätä ne toimiston läheltä löytyvään
avaintenpalautuslaatikkoon. Huom! Vuokrauksen aikana saaduista parkki- ja
pysäköintisakoista peritään sakon lisäksi 49,60 € käsittelymaksu.
Avis Budget Helsinki-Vantaa lentoasema: 010 436 2244
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 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 at Helsinki Airport

Avis Budget parkkipaikat
Avis Budget parking lots

Pick up your car keys at Avis Budget office in Terminal 2 Arrival hall. Pick up
your car and return it at P3B parking hall, floor 2. To reach the parking hall
by car, follow airport’s P3 signs and Rental car signs. Please return the keys
to our office, or, when it is closed, return them in to the return box by our
office. The walking route between parking hall and the office is marked in red
dots. Please note! If the car is parked illegally during rental, there is an extra
handling fee of 49,60€ for any parking or speeding tickets occurred.
Avis Budget Helsinki Airport: +358 10 436 2200
Avis Budget Reservation Center: +358 10 436 2200 (Mon-Fri at 8-16)
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. Join us on our website and become Avis Preferredmember. It’s free!

