


MIKÄ ON MOOVY?

Helppo hallissa

Pysäköi sujuvasti ilman lipukkeita, kortteja tai kassajonoja. Puomit avautuvat sisään- ja ulosajossa 
rekisteritunnuksesi perusteella.

Kätevä kadulla

Pysäköi kadunvarsilla vaivattomasti ilman kolikoita tai kortteja jälkiveloituksella. Voit aloittaa ja 
lopettaa pysäköinnit lämpimässä autossasi puhelimesi helppokäyttöisellä sovelluksella.

Paljonko Moovyn käyttäminen maksaa?

Veloitettava summa on pysäköintimaksu + 0,49 € palvelumaksu/pysäköintitapahtuma. 
Palvelumaksujen maksukatto on kuukaudessa 4,95 €/käyttäjä/maksukortti. Jos et pysäköi Moovylla, ei 
sinulta myöskään veloiteta palvelumaksuja.

Palvelumaksu ei koske sopimuspysäköintiä.
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MOOVY-SOPIMUSPYSÄKÖINTI
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Yrityksen yhteyshenkilö luo Moovy-
yritystilin osoitteessa 

https://business.moovy.fi.

Yritystilin kautta hallinnoidaan 
pysäköintioikeuksia ja jaetaan niitä 
eteenpäin käyttäjille.

Käyttäjä lataa omaan puhelimeensa 
Moovy-sovelluksen ja hallinnoi sen kautta 
omia käytössään olevia rekisteritunnuksia. 
Sovelluksesta voi seurata pysäköinnin 
statusta ja historiatietoja.

https://business.moovy.fi/


YRITYSTILIN LUOMINEN
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Yritystilin käyttöönotto

• Mene sivulle https://business.moovy.fi ja aloita 
yritystilin luominen valitsemalla ’Rekisteröidy’

• Anna yrityksen ja yhteyshenkilön tiedot

• Anna laskutustiedot

• Luo käyttäjätunnus

• Kirjaudu tilille

• Tilaa sovittu määrä pysäköintioikeuksiaMikä on yritystili?

• Moovy-yritystilillä hallinnoidaan 
yrityksen pysäköintioikeuksia.

• Yrityksen yhteyshenkilö luo 
yritystilin, tilaa tarvittavan määrän 
pysäköintioikeuksia ja jakaa niitä 
käyttäjille.

https://business.moovy.fi/


TILAUKSEN HALLINTA
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Tilauksen hallinta

• Tilatut tuotteet siirtyvät näkymään 
yrityksen aktiivisissa tilauksissa

• Pääset jakamaan pysäköintioikeuksia 

käyttäjille painamalla ’Hallitse tilausta’

• Lisää käyttäjien nimet ja puhelinnumerot. 
Lisätieto -kenttään voit lisätä haluamasi 
tiedon esim. käyttäjän kustannuspaikan, 
osaston tms.

• Lähetä kutsu



SOPIMUSPAIKAN KÄYTTÖÖNOTTO
Moovyn käyttöönotto

• Kun kutsu on lähetetty, käyttäjä saa puhelimeensa ilmoituksen hänelle 
myönnetystä pysäköintioikeudesta

• Jos käyttäjällä ei ole Moovya ennestään käytössä, linkki ohjaa aluksi 
asentamaan sovelluksen

• Kun sovellus on asennettu, käyttäjä pääsee hyväksymään kutsun Moovyn 
valikosta kohdasta ’Tilaukset’
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Sopimuspysäköinnin aktivointi

• Mene Moovyn valikon kohtaan ’Tilaukset’

• Hyväksy odottava kutsu painamalla pientä nuolta oikealle

• Anna pysäköintioikeuden aktivoimiseen tarvittavat tiedot

• Valitse sopimuspysäköintiin käytettävä rekisteritunnus

• Hyväksy ehdot ja vahvista tilaus



MOOVY-SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO



VINKKEJÄ YRITYSTILIN HALLINTAAN

Yritystilin hallinta

• Yhteyshenkilön kannattaa seurata 
pysäköintioikeuksien tilaa ja tarkistaa, että 
kaikki käyttäjät käyvät hyväksymässä kutsun 

• Jos kutsua ei ole hyväksytty, käyttäjän 
pysäköinnit veloitetaan lyhytaikahinnalla

• Yhteyshenkilö! Jos olet itse myös 
pysäköintipaikan käyttäjä, muista lähettää 
kutsu myös itsellesi
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• Jos haluat siirtää pysäköintioikeuden käyttäjältä 
toiselle, voit poistaa pysäköintioikeuden nykyiseltä 
käyttäjältä painamalla ’Poista’. Käyttäjän 
pysäköintioikeus päättyy heti

• Tämän jälkeen voit lähettää uuden kutsun toiselle 
käyttäjälle

• Jos haluat ostaa lisää pysäköintipaikkoja tai irtisanoa 
yksittäisiä paikkoja, paina kohtaa ’Muuta tai peruuta’

• Jos haluat irtisanoa koko sopimuksen, valitse ’Muuta 
tai peruuta’ -> ’Peruuta tilaus’



VINKKEJÄ MOOVY-SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖN

Moovy-sovelluksen lataus ja käyttö

• Maksukortti on pakollinen tieto Moovy-tiliä 
luotaessa. Jos käyttäjä pysäköi muissa Moovy-
kohteissa kuin sopimushallissaan, pysäköinnit 
veloitetaan Moovyyn liitetyltä maksukortilta

• Jos käyttäjä ei halua käyttää Moovya muihin 
kuin sopimuspysäköinteihin, hän voi ottaa 
automaattisen hallipysäköinnin pois käytöstä 
Moovyn valikosta kohdasta ’Ajoneuvot’ 
painamalla rekisterinumeron edessä olevaa 
sinistä ympyrää

• Jos käyttäjällä on Moovy jo ennestään käytössä, 
hänen kannattaa tarkistaa, että sovelluksesta on 
käytössä uusin versio ja tarvittaessa päivittää 
sovellus omassa puhelimessa

• Omassa puhelimessa kannattaa pitää 
sovelluksen ilmoitukset päällä. Tällöin käyttäjä 
saa aina ilmoituksen, kun pysäköinti käynnistyy 
ja päättyy
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• Sopimuspysäköinnissä voi olla aktiivisena vain yksi 
rekisterinumero kerrallaan. Rekisterinumeroa saa 
vaihdettua valikon kohdasta ’Tilaukset’

• Lisää Moovyn käyttöohjeita löytyy valikon 
kohdasta ’Tuki’



SOPIMUSPYSÄKÖINNIN
ASIAKASPALVELU
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Sopimusasioissa yrityksen yhteyshenkilön toimesta

ma – pe klo 8:30 – 16:00 puh. 03 387 8222 tai 
asiakaspalvelu@moovy.fi

Moovy-käyttäjiä asiakaspalvelu palvelee 24h vuorokaudessa

Puh. 03 387 8222


