
 

    
 

     

 

    

    

 

  

 

 

   

    

KIRJAUDU SISÄÄN FIN 

TEE UUSI VARAUS 
Tee sähköinen varaus verkossa. Voit selailla vapaita 
paikkoja, varata ja maksaa varauksiasi palvelun avulla. 

lil Talvisäilytyspaikkojen 
varauspalvelu 
Varaa talvisäilytyspaikka veneelle 

Vapaat paikat 

Härmälänsaari TALVI 
Härmälänsaaren talvisäilytyspaikat 

TAL Härmälänsaari, Keskisuuret (3 x 7 m) 150,00 € 

TAL Härmälänsaari, Suuret (5 x 12 m) 

TAL Härmälänsaari, Pienet (2 x 5 m) 

< 

200,00 € 

100,00 € 

> 

• 
Valitse» 

Valitse» 

Valitse» 

> 

Varauksen tekeminen venepaikkojen varauspalvelussa 
Avaa selaimellasi varauspalvelu osoitteessa tampere.venepaikat.fi. 

Kirjaudu palveluun käyttäjätunnuksillasi tai luo uusi käyttäjätunnus kohdasta ”KIRJAUDU SISÄÄN” 

1) Valitse oikea varaustyyppi palvelun etusivulta 

Siirry oikeaan Varaustyyppiin selaamaan varauskohteita (esim. Talvisäilytyspaikkojen varaus). 

2) Varauskohteen valinta listalta 

Valitse ensin sinulle sopivin kohde listalta ja sen jälkeen veneesi mittojen mukainen paikka. 

3) Valitse ”TEE VARAUS” 

Sivulla näytetään nyt tulevan varauksen hinta ja varauskohteen tiedot yhteenvetona. 

https://tampere.venepaikat.fi


 

 

      

    
  

 
     

 

     

  
 

 

 

  
  

 

   
  

   
 

TEE VARAUS 

8 TEE VARAUS -painiketta napsauttamalla 
varaat alustavasti valitun paikan itsellesi. 

LISÄTIEDOT 

D Olen lukenut ja hyväksyn vuokrausehdot Avaa vuokrausehdot * 
D Olen lukenut ja hyväksyn satamajärjestyksen Avaa satamajärjestys * 

TALLENNA JA SIIRRY MAKSAMAAN 

MUOKKAA MAKSA VERKOSSA 

4) Täydennä veneesi tiedot ja yhteystietositietosi sekä tutustu lisätietoihin

Täytä veneesi tiedot ja yhteystietosi sekä tutustu vuokrausehtoihin ja satamajärjestykseen. Hyväksy
vuokrausehdot valitsemalla alla olevat lisätietojen kohdat.

Valitse lopuksi ”TALLENNA JA SIIRRY MAKSAMAAN” –painike. 

5) Tarkista tiedot ja valitse ”MAKSA VERKOSSA”

Voit muokata tietoja tai poistaa varauksen valitsemalla ”MUOKKAA”. Valitsemalla ”MAKSA
VERKOSSA” palvelu ohjaa sinut Nets Oy:n (Paytrail) verkkomaksupalveluun. Voit maksaa
venepaikan varauksen joko verkkopankkimaksuna (debit) tai luottokorttimaksuna (credit).

6) Palvelun käyttö jatkossa
Jatkossa palvelu lähettää sinulle sähköpostia aina, kun jokin vanhentuneista varauksistasi on
uudelleenvarattavissa.

Säilytä palvelun sisäänkirjautumistietosi (käyttäjätunnus ja salasana) tallessa. Tarvitset niitä
seuraavalla kerralla, kun uusit vanhan varauskohteesi varauksen seuraavalle kaudelle, tai kun
varaat täysin uutta paikkaa.

Pidäthän huolta venepaikkasi uudelleenvarauksen yhteydessä (vuosittain), että veneesi tiedot sekä
yhteystietosi ovat järjestelmässä ajan tasalla.
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