YOUR BRAND.
OUR DELIVERY.
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YHDESSÄ ENTISTÄKIN VAHVEMPI
Assistor-Uuttera Oy on kahden pitkän linjan perheyrityksen, Assistor Oy:n ja Uuttera Oy:n, muodostama uusi ajoneuvologistiikan osaaja. Yhdistymisen myötä olemme alan markkinajohtaja Suomessa.
Olemme automarkkinoiden johtava logistiikkakumppani, ja meidät tunnetaan erityisesti korkeasta
laadusta ja osaamisesta. Varmistamme, että toimitettavat ajoneuvot täyttävät uusille ajoneuvoille
asetetut laatuvaatimukset myös lisävarusteiden osalta. Yhdistymisen myötä resurssimme ovat
parantuneet myös kehitystyön ja investointien osalta, mikä merkitsee asiakkaillemme uusia
innovatiivisia logistiikkaratkaisuja ja entistäkin parempaa palvelua.

Liikevaihto 2018
Toimitettuja ajoneuvoja
Lisävarusteltuja uusia ajoneuvoja
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42,8
72 325
10 475
M€

kpl
kpl

Käytössämme ovat sertifioidut laatujärjestelmät
TOIMIPISTEEMME

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

PÄÄKONTTORI
Tikkurilantie 136
01510 VANTAA
p. 010 569 2955
www.assistor-uuttera.fi

HANKO
Vapaasatama 118
10900 Hanko

TURKU
Pansiontie 16
20200 Turku

ESPOO
Lommilanrinne 1
02770 Espoo

OTA YHTEYTTÄ!
myynti@assistor-uuttera.fi
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Varustelemme
vuosittain

yli 10 000

uutta ajoneuvoa!

VARUSTERATKAISUT
KAIKKIIN TARPEISIIN
Assix-lisävarusteista löytyy varustus autoon kuin autoon. Toimitamme niin talvirenkaat kuin vaikkapa
moottorinlämmittimet, kumimatot, hyllyt, tikkaat ja webastot – kaikki valmiiksi asennettuina.
Varustelemme autoja sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Palveluitamme hyödyntävät muun
muassa kiinteistö- ja huoltoyhtiöt, rakennusyhtiöt, sähköurakoitsijat, jakeluyhtiöt, taksit sekä
Puolustusvoimat ja pelastuslaitos. Joka kymmenes suomalainen auto onkin Assix-varusteltu.
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VALMIIT LISÄVARUSTEET SÄÄSTÄVÄT
NIIN AIKAA KUIN RAHAAKIN
Assix-lisävarusteluratkaisut on kehitetty automarkkinoiden tarpeisiin yhdessä alan ammattilaisten
kanssa. Varustelu ja luovutushuolto auton maahantulon yhteydessä ovat sekä automyyjän että
asiakkaan etu: asennuspalvelumme lyhentää toimitusaikoja ja tarjoaa asiakkaalle käyttövalmiin ja
virheettömän ajoneuvon sekä vapauttaa autoliikkeen keskittymään omaan ydintoimintaansa.
Tuotekehityksemme seuraa aktiivisesti automallien muutoksia ja kehittää lisävarusteita sekä automyynnin vinkkien että kysynnän perusteella. Vaikka tehdasasennettavien lisävarusteiden määrä
kasvaa koko ajan, pitävät Suomen ilmasto-olosuhteet, toimitusaikapaineet ja ammattilaisten erityistarpeet jälkiasennettavien varusteiden kysynnän korkeana. Assistor-Uuttera vastaa näihin haasteisiin jatkuvan tuotekehityksen, pitkän kokemuksen, korkean laadun ja läpinäkyvän toimitusketjun
avulla – laatuumme ja ammattitaitoomme voi luottaa aina.

LUOTETTAVA TOIMITUSKETJU
• käyttövalmis
• virheetön
• perille toimitettuna
• sovitussa ajassa
• sovittuun hintaan
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Varustevalikoima on
nähtävissä ja tilattavissa
osoitteessa assistore.fi.

VAKIOVARUSTEISTA
RÄÄTÄLÖITYIHIN RATKAISUIHIN
Kun autot tilataan Assistor-Uutteralta luovutushuollettuina ja tankki täynnä, auton voi luovuttaa jo
samana päivänä sen saavuttua jälleenmyyjälle. Lisäksi autoihin on saatavilla valmiina ensiapulaukut, parkkikiekot, lumiharjat, turvaliivit ja matot.
Muut lisävarusteet niin henkilö- kuin hyötyajoneuvoihinkin löytyvät helposti ja nopeasti Assistore.fiverkkokaupastamme. Assistoresta automyyjä voi yhdessä asiakkaan kanssa tilata kaikki tarvittavat
lisävarusteet, minkä jälkeen varustelemme auton valmiiksi heti sen saavuttua tehtaalta. Tilauksen
etenemistä voi seurata verkkokaupan yhteydessä olevan portaalin kautta.
Suuremmalle ja vaativammalle kalustolle tarjoamme räätälöityä palvelua, joka auttaa löytämään
sopivat ratkaisut vaativissakin tapauksissa. Tuotekehitysosastomme toimii yhteistyössä asiakkaiden
kanssa löytäen uudenlaiset ratkaisut heidän moninaisiin erityistarpeisiinsa.

Kestävyyttä ja kuormakantavuutta

Kestävyyttä
kuormakantavuutta
Kestävyyttä
jajakuormakantavuutta
Vallilan Takomon
jousiratkaisuilla
Vallilan
Takomon
jousiratkaisuilla
Vallilan
Takomon
jousiratkaisuilla

Vallilan Takomon lehti-, ilma- ja kierejousiratkaisuilla parannat

Vallilan
Takomon
lehti
-, ilmaja kierejousiratkaisuilla
hyötyautosi
kuormakantavuutt
a, ajettja
avuutt
a japarannat
jousitusmukavuutta.
Vallilan
Takomon
lehti
-, ilmaja kierejousiratkaisuilla
parannat
Vallilan
Takomon
lehti-,
ilmakierrejousihyötyautosi
kuormakantavuutt
a, ajett
avuutt
a ja jousitusmukavuutt
a.
hyötyautosi
kuormakantavuutt
a, ajett
avuutt
a ja jousitusmukavuutt
Tarjoamme
maan
monipuolisimmat
jousiratkaisuta.kaikkiin
ratkaisuilla
parannat
hyötyautosi
kuormakantaTarjoamme
maan
monipuolisimmat
jousiratkaisut
kaikkiin
Tarjoamme
maan
monipuolisimmat
jousiratkaisut
kaikkiin
hyötyajoneuvoihin.
Ota yhteytt
ä tai kysy
ratkaisuistamme
hyötyajoneuvoihin.
yhteytt
ä taiäkysy
ratkaisuistamme
hyötyajoneuvoihin.
Ota
tai kysy
ratkaisuistamme
vuutta,
ajettavuutta
ja yhteytt
jousitusmukavuutta.
myyjältäsi
taiOta
varustelijaltasi!
myyjältäsi
tai varustelijaltasi!
myyjältäsi
tai varustelijaltasi!

VoitVoit
ostaa
tuotteet
myösmyös
kätevästi
suoraan
PITÄJÄNMÄKI
ostaa
tuotteet
kätevästi
suoraan
PITÄJÄNMÄKI
VUOSAARIVUOSAARI
Voit
ostaa
tuotteet
myös
kätevästi
suoraan
PITÄJÄNMÄKI VUOSAARI
verkkokaupasta:
www.vallilantakomo.fi
Arinati
e 5, 00370
Helsinki
Rahtarinkatu
1, 00980
Helsinki
verkkokaupasta:
www.vallilantakomo.fi
Arinati
eArinati
5, 00370
Rahtarinkatu
1, 00980
Helsinki
verkkokaupasta:
www.vallilantakomo.fi
e 5,Helsinki
00370
Helsinki
Rahtarinkatu
1, 00980 Helsinki
info@vallilantakomo.fi
Puh. Puh.
09 561
7880
Puh. 09
5617 8817 8817
info@vallilantakomo.fi
09
561
7880
info@vallilantakomo.fi
Puh. 09 561 7880 Puh. 09 5617
Puh. 09 5617 8817

6

RÄÄTÄLÖITÄVÄT LISÄVARUSTEEMME:
KORIN ULKOPUOLISET
VARUSTEET

KORIN SISÄPUOLISET
VARUSTEET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vetokoukut
Astinlaudat ja lisäpuskurit
Kylkisuojat
Takalaitanostimet, rampit ja vinssit
Jousien vahvistukset
Kattotelineet
Kuljetustasot
Tikkaat
Kromiosat
Sisälokasuojat, roiskeläpät
Mainosteippaukset

Vaneroinnit ja väliseinät
Ajoneuvokalusteet
Lisäikkunat
Kiinnityskiskot ja kuljetusputket
Pyöräkotelon suojat
Kumimatot
Penkit ja työtasot
Sähköpistokkeet

VALAISTUS
•
•
•
•

Tavaratilan lisävalaistus
Lisävalot
Työvalot
Hälytysvalot

LÄMMITYS
•
•

Lohkolämmittimet
Polttoainekäyttöiset
lämmittimet

TURVALLISUUS
•
•
•
•

Peruutuskamerat ja -tutkat
Varashälyttimet
Navigointilaitteet
GPS-paikantimet

SÄHKÖASENNUKSET
•
•

Akkulaturit
Invertterit

Pohjoismaisiin sääoloihin. Kovaan rasitukseen.
Muovin työstämisen ammattilaisilta.

KOTIMAISET AUTOTARVIKKEET RAUMALTA
sisälokasuojat | moottorin viimasuojat | pyöräkotelosuojat | öljykaukalot
Metallitie 14 / 26100 Rauma / Puh. 02 8387 3100 / Myynti: sales@lokari.fi / www.lokari.fi
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REFERENSSEJÄMME:

Uudet autot ovat toimineet moitteettomasti ja vastanneet odotuksia.
– Matti Lindevall, asennus- ja palvelupäällikkö,
Clyde Bergemann Scandinavia Oy

Assistor-Uuttera hoitaa tuotantoautojemme logistiikan uusien autojen
lisävarustelusta realisoitavien autojen myyntikunnostukseen. Kokonaislogistiikan hallinta mahdollistaa myös yhä käyttökelpoisten lisävarusteiden
uusiokäytön, mikä tuo meille merkittäviä kustannussäästöjä.
– Juha Miettinen, kalustopäällikkö,
Eltel Networks
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MODUL-SYSTEM
KUN KAIKKI NAKSAHTAA KOHDALLEEN
Modul-System

Erittäin kevyet ja kestävät autokalusteet
suurlujuusteräksestä

Yhteistyössä Assistor-Uutteran kanssa olemme löytäneet asiakkaillemme yhdessä
parhaan tavan varustella tuotantoajoneuvot täysin käyttövalmiiksi tuontisatamassa.
Tämä on paras tapa saada autot käyttövalmiina asiakkaalle tehdastoimituksen
yhteydessä.
- Jari Koivulahti, avainasiakkuuspäällikkö,
Secto Automotive Oy

Modul-Express

Seinältä taittuvat hyllyt jakeluautoihin

Modul-Floor

Alumiinipintainen lattialevytys, jossa
integroidut sidontakiskot

Modul-Connect

Väyläsähköjärjestelmä sähköasennuksiin
integroidulla akkuvahdilla

Modul-Fleet

Ajoneuvokaluston hallinnointijärjestelmä

Puh. 020 771 0880 | myynti@modul-system.fi
www.modul-system.fi
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ARJEN HALLINTAA INFORMAATIOPALVELUIDEMME AVULLA
Tiedon ja erilaisten järjestelmien määrä kasvaa jatkuvasti, ja tarvittavan tiedon löytäminen saattaa
olla haasteellista. Lisäksi muun muassa autoverotus ja rekisteröintiin liittyvät toimet vaativat osaamista
ja vievät paljon aikaa.
Assistor-Uutteran informaatiopalvelut on suunniteltu helpottamaan autoalan ammattilaisten
arkea. Ne kattavat monipuolisesti alan tarpeet ja tuottavat oikeaa, läpinäkyvää ja helposti hyödynnettävää tietoa. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme oman liiketoimintansa tehostamisen ja
vapauttaa aikaa yrityksen asiantuntijatyöhön..
Nykymaailmassa palveluiden digitaalisuus nopeuttaa asioiden hoitamista, mutta useisiin erilaisiin
tietojärjestelmiin investoiminen aiheuttaa myös kustannuksia, samoin kuin niiden ylläpitäminen.
Tietojärjestelmäpalveluiden ulkoistaminen Assistor-Uutteran osaavien ammattilaisten käsiin tuo
myös huomattavia kustannussäästöjä.

Assistor-Uutteran informaatiopalvelut
tarjoavat myös ajankohtaista tietoa
autoverotukseen ja rekisteröintipalveluihin liittyvistä asioista sekä
informaatiota ja dataa liiketoimintaprosessien ohjaamiseen.
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ASSISTOR-UUTTERAN INFORMAATIOPALVELUISTA
LÖYTYVÄT VALMIIT RATKAISUT ESIMERKIKSI

• autoverotukseen ja autoverosimulointiin
• tullauspalveluihin
• ennakkoilmoittamiseen (ennakkorekisteröintiin)
• siirtolupien eli punakilpien hallinnointiin sekä
• erilaisiin sähköisiin raportointi- ja verkkopalvelumalleihin.

Ammattimainen ja
asiantunteva palvelu
on merkittävä osa
hyötyajoneuvojen
varustelua.
www.startax.net
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ASSISTOREN PALVELUT:
• Lisävarusteiden verkkokauppa

MONIPUOLISET VERKKOPALVELUT
AMMATTILAISILLE

• Autoseuranta
• Punakilpien eli siirtolupien
ilmoittaminen
• Autoverotus

www.assistore.fi
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Assistore.fi–verkkopalvelu on kehitetty automarkkinoiden ammattilaisille. Kirjautumalla Assistoren käyttäjäksi asiakas saa käyttöönsä valikoiman erilaisia palveluita, kuten maahan saapuvien
ajoneuvojen tiedot ja toimitustilanteen sekä lisävarusteiden verkkokaupan.
Assistoressa on myös mahdollista seurata kaikkia ajoneuvoon liittyviä tietoja yhdellä silmäyksellä:
niin auton perus- ja seurantatiedot kuin autoverotukseenkin liittyvät asiat on yhdistetty palvelussa
ajoneuvokohtaisesti. Älykäs hakutoiminto mahdollistaa tietojen etsimisen esimerkiksi merkin tai
mallin mukaan.

PUNAKILVET KÄTEVÄSTI
VERKKOPALVELUSTA

LÄMMITTELETHÄN
SINÄKIN ENNEN
STARTTIA

Ajoneuvojen punakilpien ilmoittaminen tapahtuu helposti Assistore.fipalvelussa. Teemme palveluun syötettyjen esittelykäyttöön tulevan ajoneuvon tietojen perusteella käyttöönottoilmoituksen Tullille,
jonka vahvistuksen jälkeen toimitamme tiedot sähköpostilla ilmoitusvelvolliselle. Tiedot on tulostettava ja tuloste pidettävä mukana
ajoneuvossa todisteena käyttöönotosta.
Myös ajoneuvoon kiinnitettävien siirtokilpien anomisen tilaaminen
Traficomilta onnistuu Assistore.fi.ssä. Toimitamme kilvet ilmoitusvelvolliselle joko auton mukana tai postitse, jos auto on jo toimitettu
autoliikkeeseen.

Lämmin auto talveksi
Samalla tavalla kuin ihmiskeho hyötyy lämmittelystä
ennen urheilusuoritusta, myös autosta saa enemmän
irti esilämmitettynä.
Sähkökäyttöinen esilämmittäminen säästää autosi
moottoria, vähentää päästöjä ja parantaa auton turvallisuutta ja ajomukavuutta.
Auton esilämmitys kannattaa aloittaa jo silloin, kun
lämpötilat ovat vielä plussan puolella, noin viiden
asteen tuntumassa.

autolämpö.fi
13

VERKKOKAUPPA
Assistore.fi-verkkokauppa on kätevä työkalu automyyjälle sekä tarjous- että tilausvaiheessa. Verkkokaupastamme löytyvät mallikohtaiset lisävarusteet kaikkiin edustamiimme automerkkeihin, ja
toimitusten seuranta onnistuu reaaliaikaisesti Assistoren kautta.
Tilaaminen on helppoa. Ensin valitaan oikea automalli, minkä jälkeen verkkokauppa näyttää kaikki
valittuun autoon soveltuvat lisävarusteet, joista on helppoa valita tarvittavat. Maahan tuleviin autoihin varusteet on mahdollista tilata ajoneuvohakua hyödyntämällä. Tilausten käsittely tapahtuu
nopeasti, ja merkkikohtaisesti koulutetut ammattilaisemme asentavat valitut lisävarusteet paikoilleen. Assistore.fi:n käyttäjät saavat myös ensimmäisinä tiedon uusista lisävarusteista.

Assistore.fi – lisävarusteiden
tilaukset ja tilausten seuranta
helposti verkossa:
www.assistore.fi
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TURVALLISESTI
PERILLE.
SUOMI KULKEE PYÖRILLÄ JA SUHTAUDUMME
LIIKENNETURVALLISUUTEEN ERITTÄIN VAKAVASTI.
JOKAINEN ENGLANNISSA KÄSITYÖNÄ VALMISTAMAMME
VALOTUOTE ON TEHTY KAIKIN TAVOIN PAREMMAKSI,
JOTTA PÄÄSISIT AINA TURVALLISESTI PERILLE.

NÄE ENEMMÄN ENNAKOI PAREMMIN AJA TURVALLISEMMIN

MADE IN THE UK

/LAZERLAMPS

/LAZERLAMPS

WWW.RST-STEEL.FI
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• www.jssuomi.fi

