
Mediakortti 2014
yksityisille vuokranantajille

Miksi markkinoida Vuokraovi.comissa?

Tietoja voi muokata aina tarvittaessa
OmaVuokraovi-palvelussa. Kohteet säilyvät
palvelussa myöhempää tarvetta varten.

Kävijätilasto kertoo kohdesivulla
vierailleiden määrän.

 Vuokraovi.comia käyttää joka viikko yli
 100 000 vuokra-asunnon etsijää ympäri Suomen
 (TNS Metrix). 

 Helppokäyttöinen palvelu, joka on käytössä
 24 tuntia viikon jokaisena päivänä.

 Kattavat kohdetiedot ja -kuvat lisäävät
 aidosti vuokra-asunnosta kiinnostuneiden
 mielenkiintoa.

Jos et löydä kauttamme vuokralaista, 
saat ilmoitushinnan takaisin

Takuu koskee yksityisten vuokran-
antajien asuntokohteita*

Ilmoituksen on oltava julkaistuna 
Vuokraovi.comissa yhtäjaksoisesti 
kahdeksan viikon ajan

Tutustu tarkemmin
www.vuokraovi.com/
varmastivuokralle

Varmasti vuokralle -takuu ei koske
vuokramökkejä, tontteja, autopaikkoja
eikä varastoja.

*

Palvelun hinnat

Vuokrakohdeilmoitus    
Sisältäen perus- ja kohdetiedot, kuvat, 
kartan, yhteystiedot ja yhteydenottopyynnöt

70 €
koko ilmoitusajalta!

Kimppakämppäilmoitus 0 €

20 €
koko ilmoitusajalta!

Kohdekorostus
hakutulossivulla

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelusta saat arkisin
apua ja neuvoja!

Ota yhteyttä
palaute@vuokraovi.com
puh. 010 665 5505

Varmasti vuokralle

Ilmoitus maksetaan verkkopankkitunnuksilla ilmoituksen
jättämisen yhteydessä.

Alivuokralaisasunto, soluasunto,
tontti, muut kohteet 35 €



Ilmoituksen jättäminen Vuokraovi-com-palveluun

Verkkopalvelussa voi ilmoittaa vuokrattavista asuinhuoneistoista, asuinkiinteistöistä, alivuokralaisasunnoista, 
soluasunnoista, kimppakämpistä, vuokramökeistä, tonteista, autopaikoista, varastotiloista ja venepaikoista. 

Miten jätän ilmoituksen?

Aloita ilmoituksen täyttäminen Vuokraovi.com-palvelun 
etusivulta klikkaamalla Jätä ilmoitus -painiketta. Mikäli et ole 
vielä rekisteröitynyt / kirjautunut palvelun käyttäjäksi, tee se 
tässä vaiheessa. Ilmoituksen täyttämisen voi aloittaa myös 
OmaVuokraovi-palvelun etusivulta. 

1
Valitse vuokrattavan kohteen tyyppi.2
Syötä kohteen perustiedot, kuten sijainti, tyyppi, rakennusvuo-
si, vuokramäärä jne. Pakolliset kentät on merkitty punaisella 
tähdellä *.3
Syötä lisätietoja kohteesta ja/tai taloyhtiöstä.4
Lataa kohteen kuvat ilmoitukseen. Kuvat nostavat merkit-
tävästi ilmoituksen kiinnostavuutta.5
Yhteenvedosta voit tarkastella ilmoituksen luonnosta. Sen 
jälkeen voit siirtyä ilmoituksen maksamiseen. Jos käytössäsi on 
jokin alennuskoodi, syötä se sille varattuun kenttään.6
Ilmoituksen voit maksaa helposti Nordean, Osuuspankin, 
Danske Bankin, Tapiolan, Handelsbankenin, Ålandsbankenin tai 
Säästäpankin verkkopankissa.7
Julkaise ilmoitus. Julkaisemisen jälkeen ilmoitus siirtyy 
automaattisesti OmaVuokraovi-palveluun, jossa voit muokata 
ilmoitusta.8
Voit poistua missä tahansa vaiheessa tallentamatta ilmoi-
tusta tai tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja palata siihen 
myöhemmin.

Voit passivoida julkaistun ilmoituksen jopa viikon ajaksi ja 
aktivoida uudelleen veloituksetta.


