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CharterWay Rent 
 
Laadukkaat hyötyajoneuvot kaikkiin tarpeisiin

Oikea ajoneuvo oikeaan 
työtehtävään.

CharterWay Rent -vuokrauspalvelusta 
vuokraat tarpeisiisi sopivan kuorma-
auton. Vuokrattava kalustomme 
koostuu eri ajotehtäviin soveltuvasta 
kalustosta. Meillä on tarjota juuri 
oikea ajoneuvo/ajoneuvoyhdistelmä 
tehtävään, olipa sitten kyse sitten 
jakelusta, lämpösäädellyistä 
kuljetuksista, kaukoliikenteestä tai 
maansiirrosta, meiltä löytyy kaikki yhden 
katon alta tarvittaessa toimitettuna 
haluttuun osoitteeseen Suomessa ja 
Skandinaviassa.

Vuokrasopimus joka kattaa kaiken 
paitsi kuljettajan ja polttoaineen

Hintaan kuuluu ajoneuvo, vakuutukset, 
renkaat, käyttömaksut sekä 24h -Service 
sopimuskilometrien mukaan. Vuokraajan 
vastuulle jää ainoastaan ajoneuvon 
kuljettaja ja polttoaineet. Voit vuokrata 
auton yhdestä päivästä aina kahteen 
vuoteen asti. Ajoneuvoillamme voit ajaa 
myös valtakunnan rajojen ulkopuolelle.

Modernia tekniikkaa ja 
ympäristöystävällisyyttä

Kalustomme keski- ikä on 12 kk ja siten 
alan uusimmat tekniset innovaatiot, 
ympäristöystävällisyys, uusimmat 
turvallisuusratkaisut sekä markkinoiden 
paras polttoainetalous on käytössäsi 
24/7/365. 

Mallit ja hinnat

Tästä esitteestä löydät Suomessa 
olevan vuokrakalustovalikoiman. Eri 
ajotehtäviin soveltuva kalusto löytyy 
segmenteistä ja osassa segmenteistä 
on eri kuormtilavariaatioita 
varattavissa. Tarkempi varustus 
vahvistetaan vuokrauksen yhteydessä 
asiakaspalvelumme kautta. 
Ajantasainen varaustilanne ja hinnat 
löytyvät osoitteesta www.vehotrucks.
fi/vuokraus tai CharterWay Rental 
Finland -mobiilisovelluksen kautta.
Vuokrattaessa on hyvä muistaa että mitä 
pidempi on vuokrausaika, sitä alempi on 
päiväkohtainen hinta.
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Helpoin tapa varata. CharterWay 
APP

Nopeimmin ja vaivattomimmin varaus 
tapahtuu online-varausjärjestelmän 
kautta. Varausjärjestelmästä 
varaa ajoneuvon ja palvelu on 
avoinna 24/7/365. Ensimmäisen 
varauksen jälkeen sovellus ei vaadi 
uudelleenkirjautumista vaan perustiedot 
säilyvät sovelluksessa seuraavaa 
käyttökertaa varten. CharterWay 
Rental Finland -mobiilisovelluksen voit 
ladata sovelluskaupasta. Voit hoitaa 
vuokrauksen myös soittamalla meille       
010 569 7777 tai laittamalla viestiä 
keskusvaraamo@veho.fi  

Vuokra-auton noutaminen

Ajoneuvon noutaminen sovitusta 
Vehon toimipisteestä tapahtuu 
liikkeen aukioloaikana. Erikseen 
sovittaessa voimme toimittaa ajoneuvon 
sovittuun noutopaikkaan sovittuun 
vuorokaudenaikaan. 
Mikäli ajoneuvon noudossa on 
epäselvyyksiä tai noutoaikataulu muuttuu 
olettehan yhteydessä CharterWay rent 
keskusvaraamoon numeroon 010 569 
7777
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Kun tarvitset nopeaa 
täydennystä kalustoosi
CharterWay Rent on Ammattilaisen Valinta

Vuokraa pakettiauto

Pakettiauto on ratkaisu kun tarvitset 
pienempää kuljetuskalustoa, jota 
voit ajaa B-kortilla. CharterWay 
Rentistä vuokraat pakettiauton 
erikokoisiin kuljetuksiin ja tarkoituksiin. 
Valikoimastamme löytyvät mm. isot 
15 m3 Sprinterit, pakettiautot FNA- 
kylmäkorilla, 1+7 hengen retkeilyautot 
sekä B-kortilla ajettavat erilliskorilliset 
perälautanosturilla varustetut 
pakettiautot.

Vuokraa kuorma-auto

Olipa toimialasi kaukoliikenne, 
maansiirto, kylmäkuljetukset tai 
jakeluliikenne, CharterWay Rent 
tarjoaa sinulle aina sopivan ratkaisun. 
Meiltä saat kuljetuskaluston lyhyellä 
varoitusajalla sesongin aiheuttamiin 
kiireisiin sekä pidempiaikaisempaan 
käyttöön. Markkinoiden 
moderneimmalla tekniikalla varustettu 
vuokrakalusto antaa parhaan 
pohjan kustannustehokkaaseen ja 
ympäristöystävälliseen kuljetuspalveluun.

Vuokraa linja- auto 

CharterWay Rentin Sprinter linja-auto 
on erinomainen valinta 16-20 henkilön 
kuljetuksiin. Kalustossa on panostettu 
kestäviin pintamateriaaleihin, jotka 
ovat helposti hoidettavissa, kuitenkaan 
laadusta tai tyylistä tinkimättä. 
Asiakaspalvelumme varmistaa 
aina vuokrattaessa kuljettamiseen 
vaadittavan ajokorttiluokan. Vaadittavat 
ajokorttiluokat ovat D1 ja D. Saatavilla 
myös B-ajokortilla ajettavat 1+7 
paikkaiset retkeily/monitoimiautot isolla 
tavaratilalla.

Vuokraa perävaunu

Valikoimastamme löytyvät myös 
raskaan kaluston perävaunut 
maansiirtoon ja kaukoliikenteeseen. 
Räätälöimme asiakkaalle tarpeen 
mukaan ajoneuvoyhdistelmiä tai 
vuokramme myös pelkän perävaunun. 
Käytämme tunnettuja kotimaisten ja 
eurooppalaisten valmistajien tuotteita. 
Asiakaspalvelumme avustaa yhdistelmän 
rakentamisessa ja kokoamisessa.
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C2 Sprinter kylmälaitteella C3 Sprinter erilliskorilla

B1 Mercedes Benz Vito C1 Mercedes-Benz Sprinter

C6 Sprinter erilliskori kylmälaitteella TS1 Sprinter retkeilyauto

Pakettiautot



JK3 Atego 15tn - 14 lav. JK5 Atego 13tn FNA - 12 lav.

JK1 Atego 10tn - 12 lav. JK2 Atego 13tn - 14 lav.
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JK6 Atego 15tn FNA - 14 lav. JK7 Atego 12tn FRC - 12 lav.

Jakeluautot
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JR3 Antos 18TN FRC - 16 Lav.

JR1 Antos 18TN - 16 Lav. JR2 Antos 18tn FNA – 16 Lav. 

R2 Actros 6x2 kaukoliikenne FNA KSA R4 R2 Actros 6x2 kaukoliikenne FRC KSA

Jakeluautot

Rahtiautot



V3 Actros 6x2 takateli V4 Actros 6x4 kippihydrauliikka

V1 Actros 4x2 V2 Actros 6x2 väliteli
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V6 Actros 6x4 HCT/34,5m VL3 Actros 8x4 koukkulait
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Veho Ylästö

Ansakuja 3
01740 Vantaa

Toimipisteet

Veho Lieto

Loukinaistentie 10
21420 Lieto

Veho Pirkkala

Jasperintie 1
33960 Pirkkala

Veho Oulu

Kaarnatie 32
90530 Oulu



Lataa CharterWay Rentin

vuokraussovellus




