
VIP-LENTOHUOLTO
HELSINKI-VANTAA

Toimintaohjeet
Vehon VIP-lentohuoltopalvelu on ehdottomasti helpoin tapa hoitaa auton huollattaminen, kun 
lähdet matkalle Helsinki-Vantaan lentokentältä. Saavu kentälle mukavasti omalla autollasi ja jätä 
auto meille matkasi ajaksi. Matkalta palattuasi sinua odottaa viimeisen päälle huollettu auto, jolla 
voit ajaa kentältä takaisin kotiin. Ei siis turhaa säätöä taksien tai julkisen liikenteen kanssa eikä 
hankalia erillisiä reissuja autohuoltoon. 

Kun haluat hyödyntää Vehon lentohuoltopalvelua, toimi näin:

Paluu
1. Soita numeroon 020 112 2554 heti lentosi laskeuduttua.

2. Sovi puhelimitse auton palautus haluamaasi paikkaan esimerkiksi T1- 
tai T2-terminaalin eteen.

3. Lunasta auto ja sen avaimet sovitusta paikasta.

4. Nauti kotimatkasta huolletulla autolla.
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Lähtö
1. Soita numeroon 020 112 2554 puoli tuntia ennen lentokentälle saapumistasi. 

Puhelu yhdistyy lentokentän päivystävälle Sixt-autovuokraamon virkailijalle.

2. Sovi puhelimitse auton luovutus haluamaasi paikkaan esimerkiksi T1- tai T2-
lähtöterminaalin eteen. Tunnistat sinua odottavan henkilön Veho/Sixt -kyltistä.

3. Luovuta auto ja sen avaimet sovitussa paikassa.

4. Lähde matkalle rauhallisin mielin.
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