
Jaettu auto on paras auto.



Mikä on Blox car?

- Blox Car on alkuvuodesta vuonna 2016 perustettu 
ajoneuvojen jakamiseen erikoistunut 
vertaisvuokrauspalvelu.

- Blox Car on suomalainen start-up -yritys.

- Kesään mennessä 2019 palvelussa on lähes 10 000 
käyttäjää ja yli 600 ajoneuvoa joista n 200 varattavissa.

- Palvelu toimii valtakunnallisesti.

- Palvelussa on tunnistetut käyttäjät ja varta vasten 
ajoneuvojen jakamiseen räätälöidyt vakuutukset 
ja Shareit-Tiepalvelu.

- Palvelu on mobiililaitteisiin skaalautuva
verkkopalvelu, bloxcar.fi.



Blox Car Palveluna

- Palveluun liittyminen on maksutonta sekä ajonevojen omistajille että 
vuokraajille.

- Palvelussa ei ole kuukausi- tai jäsenmaksuja, maksat vain käytöstä.

- Vuokraustapahtumat ja niihin liittyvä yhteydenpito sekä rahaliikenne 
tapahtuu täysin sähköisesti.

- Kaikki ajoneuvot on yksityiseen käyttöön rekisteröityjä, tieliikennekelpoisia ja 
katsastettuja.



Haluamme tehdä ajoneuvon jakamisesta helppoa Ja turvallista

Käytämme palvelun ajoneuvoissa ikkunaan 
kiinnitettävää mekaanista avainsäilöä. 

Avainsäilön pin-koodi lähetetään vuokraajalle
juuri ennen vuokrauksen alkua. Näin vuokraaja 
saa ajoneuvon käyttöönsä, vaikka omistaja ei 
olisikaan paikalla.

Avainsäilö on vakuutusyhtiöiden hyväksymä.



VARAUKSEN TEKO

PAKOLLISET TOIMET

SUOSITELLUT TOIMENPITEET

Luottamustasoa korottavia lisätietoja.

Näiden käyttäjien varauksiin
voidaan myöntää petosturva.

Kevyempi tunnistus, jos 
vuokraajaosapuolilla on
keskinäinen luottamus.
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Verotus
- Suomalaisena yhtiönä Blox Car maksaa arvonlisäveroa 

välityspalkkiosta sekä yhteisöveroa tulevista voitoista. Ero esimerkiksi 
AirBnB:hen

- Omistajat/haltijat jotka vuokraa autojaan maksaa veroa tuloista jotka 
ylittävät kustannukset, 

- Mikäli omistaja/haltija harjoittaa niin ahkerasti vuokratoimintaa että 
tulot ylittää 10.000€/vuodessa astuu alv velvollisuus kuvaan

- Verottaja on antanut ohjeistuksen jakamistalouden tulojen 
verotuksesta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-
veroilmoitus/tulot/ansiotulot/jakamistalous/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/jakamistalous/


Ydintiimi

Paul Nyberg

Sharing economy senior

entrepreneurial fox.

Rafael Lehmann

Creative and visual with 

a passion for numbers.

Santeri Petrell

Marketing wiz who’s 

keen on analytics. 

Kaius Häggblom

Tech and identity 

guru with lots of 

business experience.

Kent Björklund
Board member
25 years of joint ventures 

and scaling international

10 years exp. in China

Topi Lintukangas
Board member
15 years of marketing

e.g.  Finnair, Suunto 

Helleke Heikkinen
Board member
Business development 

consultant

Aleksi Korvenranta
Advisor
Former CTO of Blox Car

Founder of Kortteliauto

Board members and advisors

Janika Öhman

Making things 

happen and ensuring 

smooth operations.


