
Blox Car
vertaisvuokrauspalvelu
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Autojen yhteiskäyttö on yleistymässä. Ajoneuvojansa voivat antaa 

vuokralle yksityishenkilöt, yritykset, kaupungit ja kunnat. Palvelun 

käyttö on turvallista ja helppoa. Varaukset tehdään verkkopalvelun 

kautta, jota voivat käyttää palveluun liittyneet henkilöt. 

Blox Car tarjoaa 

autonjakopalvelun, 

varaus- ja maksujärjestelmät 

sekä vakuutuspalvelun.

Verkkopalvelussa on 

esiteltynä vuokrattavat autot 

sekä niiden varauskalenterit. 

Auton omistaja määrittää 

hinnat, joiden perusteella 

Shareit laskuttaa tai veloittaa 

luottokortilta käyttömaksut.

Käyttäjien luottotiedot ja ajokortti tarkistetaan, sekä tunnistetaan pankkitunnusten, 

asiakastiedon ja puhelinvarmennuksen kautta. Lisäksi auton omistaja hyväksyy tai hylkää 

jokaisen varauspyynnön erikseen. Shareit-Turva -vakuutukset tuovat lisäturvaa 

vuokrausten ajaksi. Esimerkiksi bonusturva korvaa vahinkotilanteissa auton omistajan 

menettämiä bonuksia. Lisäksi tarjolla on uusi Shareit Tiepalvelutuote 24/7 tie- ja 

matkanjatkumispalvelulla, joka tuotetaan yhteistyössä Autoliiton kanssa.  



Palvelulla on useita hyötyjä sen kaikille 

käyttäjille. Vuokratessaan autoja kunnat ja 

kaupungit saavat ajoneuvonsa hyötykäyttöön 

myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kilpailukykyiset hinnat mahdollistavat 

palveluiden käytön laajasti, esim. opiskelijoille. 

Sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten 

autojen vuokraaminen tukee samalla myös 

ilmastotavoitteita. Ympäristöystävällisyys ja 

uudet palvelut parantavat lisäksi alueen 

imagoa. Esimerkiksi Lappeenrannan kaupunki 

on laittanut autoja vuokralle,  ja näkee 

autonjakopalvelun keinona uusia 

ajoneuvokantaansa vähäpäästöisemmäksi.
http://www.lappeenranta.fi/news/Lappeenranta-testaa-autojen-

vertaisvuokrauspalvelua-ensimmaisena-kaupunkina-Suomessa-

/biewpeun/9411c9b5-20e9-49ab-bc2e-0ab5f689705e

Yritykset saavat autojansa vuokraamalla 

lisätuloja, sekä mahdollisesti lisää näkyvyyttä ja 

asiakkaita. Toiminnalla on myös positiivisia 

vaikutuksia yritysten imagoon. Kotitaloudet 

saavat myös lisäansioita, kun voivat laittaa 

autonsa vuokralle silloin, kun eivät itse sitä 

tarvitse. Autonjakopalvelu edesauttaa myös 

esim. autoa tarvitsevien tuttavien auttamista, 

sillä Shareit-Turva pienentää riskejä vahinkojen 

osalta.   
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LINKIT
https://www.shareitbloxcar.fi/

Digitaaliset jakamisen ja liikkumisen 

palvelut palveluhubista
https://www.youtube.com/watch?v=3_aNarU6xF4

Hyödyt vuokralleantajalle

Kunnat ja kaupungit:

• Taloudellista hyötyä

• Ympäristöystävällisyys (esim. 

sähköauto)

• Parempi palveluntarjonta

• Imago

Yritykset:

• Lisätuloja

• Imago

Kotitaloudet:

• Lisäansioita

• Auttamisen (esim. naapuriapu) 

paremmat mahdollisuudet

Hyödyt vuokralleottajalle

• Vähentää tarvetta omistaa auto 

/kakkosauto

• Helppo ja edullinen vaihtoehto

• Vuokrattavia autoja voi löytyä 

läheltä (esim. naapurilta, 

työkaverilta)

YHTEENVETO

• Kotimainen autonjakopalvelu

• Helppokäyttöinen: nettialusta 

varauksiin 

• Luotettava: käyttäjien tunnistautuminen

• Turvallinen: Shareit-Turva -

vakuutukset

• Shareit Tiepalvelu 24/7 yhteistyössä 

Autoliiton kanssa

• Sopii kaikille: yksityishenkilöt ja 

organisaatiot

Autonjakopalveluiden saatavuus voi 

vähentää tarvetta omistaa oma auto. Se 

voi myös olla hyvin edullinen 

vaihtoehto, ja saatavilla lyhyiksikin 

vuokra-ajoiksi. Parhaimmillaan vapaa 

vuokra-auto voi löytyä läheltä.
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