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Ratavaraukset ja maksuehdot 
 
KymiRingin moottoriradalta on mahdollista vuokrata GP-rataa ajopäiväkäyttöön sekä yritys-, 
yhdistys- tai yksityiskäyttöön. Ratavuokraaja voi järjestää esimerkiksi ajoneuvojen 
esittelytilaisuuksia tai rata-ajoa omilla autoilla ja moottoripyörillä. Ajoaikaa on 
harjoittelupäiville varattu aamupäivisin klo: 9–13 ja iltapäivisin klo: 14–18. 
Kokopäivävarauksissa rata-alue on käytettävissä klo: 9–18. Klo: 18–20 välisestä ajasta 
sovittava aina erikseen. 
 
Ajoneuvojen suurin sallittu määrä samanaikaisesti KymiRingin GP-radalla on autoille 40 kpl ja 
moottoripyörille 50 kpl.  
 
Moottoriurheilukeskuksessa ajoneuvojen käyttö on sallittu:  

• moottorirata ma–su klo: 9–18, paitsi tieliikennekäyttöön rekisteröidyillä ajoneuvoilla ma-
su klo: 9–20  

• rallicrossrata ma–su klo: 9–18  
• motocross-, speedway-, enduro- ja kartingrata ma–su klo: 9–20 kuitenkin siten, että 

kilpailujen aikaista ajotoimintaa saa olla vain klo: 9–18  
 
Tehdessäsi varausta, ilmoitathan seuraavat tiedot tapahtumalle ja varaukseen liittyen:  

• Päivämäärä  
• Aikatarve (kokopäivä / ½ päivä)  
• Ajoneuvojen määrä ja tyyppi (moottoripyörät / autot)  
• Arvioitu osallistujamäärä  
• Tilaisuuden luonne ja radan käyttötarkoitus  
• Nimi, yritys / yhdistys ja tarkat yhteystiedot  

  
Yksittäisiä tuntivarauksia voi tiedustella KymiRingin toimistolta info@kymiring.fi. KymiRingin 
GP-rataa on mahdollista varata myös useammaksi päiväksi tapahtuman luonteen mukaan. 
Varaukset ovat alustavia siihen saakka, kunnes varauksen maksuehdot ovat suoritettu. 
KymiRing pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 
 
Ratavuokraan sisältyy varauksen mukainen ajoaika KymiRingin GP-radalla ja kuljetuskaluston 
parkkipaikka varikkoalueella. Jokainen varaaja rekisteröityy KymiRingin asiakasjärjestelmään 
varauksen yhteydessä. Ratayhtiöllä on oikeus käsitellä henkilötietoja tietosuojaselosteen ja 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Muut palvelut löytyvät hinnastosta ja niitä voi varata 
tarpeiden ja toiveiden mukaan ennakkoon, ja mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. 
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Maksuehdot ja peruutukset 
 
Rata-aikaa varatessa suoritetaan varausmaksusta 30% varaushetkellä, jotta varaus astuu 
voimaan. Loput varausmaksusta tulee suorittaa viimeistään 30 vuorokautta ennen 
ratavarauksen ajankohtaa, muutoin ratavaraus peruuntuu automaattisesti. Jos rata-aika 
varataan 29 vuorokautta ennen ratavarauksen ajankohtaa tai myöhemmin, suoritetaan 
varauksen hinta kokonaisuudessaan varaushetkellä, muutoin varausta ei voida hyväksyä. 
Ratavarauksen varausmaksun suuruus sekä varausmaksun ja loppumaksun eräpäivä voivat 
vaihdella varauskohtaisesti.   
 
Varaus voidaan veloituksetta muuttaa toiseen mahdolliseen ajankohtaan ja varausmaksu 
siirtyy uuteen varaukseen. Varausmaksua ei palauteta, jos varaus perutaan alle 30 vrk 
varatusta ajankohdasta. Maksathan varauksesi maksuohjeiden mukaan, muuten varauksesi 
voidaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Muistathan toimittaa laskutustiedot varauksesi 
yhteydessä. 
 
Peruutusten tulee tapahtua kirjallisesti. Jos peruutus tapahtuu maksun tai eräpäivän jälkeen, 
rahoja ei palauteta takaisin. Peruutettavan varauksen ollessa jo osittain tai kokonaan 
maksettu, toimita tilinumerosi (IBAN-muodossa ja pankkisi BIC-koodi) hyvitystä varten. 
 
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Varaukset ja tiedustelut voidaan 
tehdä sähköpostilla ja puhelimitse. Täältä löytyvät yhteystiedot.  
 
 


