LUOTETTAVA KUMPPANI KAIKKIIN AUTOILUN TARPEISIIN
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DELTA AUTO

Täyden palvelun
autotaloketju
Delta Auto tarjoaa monipuoliset autoilun ratkaisut ja
palvelut ympäri Suomea. Palvelemme yksityis- ja
yritysautoilijoita 80 vuoden vankalla kokemuksella.
Edustamme 8:aa automerkkiä 13:ssa eri toimipisteessä.
Teemme työtä vähäpäästöisen autoilun eteen
tarjoamalla laajan valikoiman hybridi- ja sähköautoja.
Olemme myös yksi Suomen suurimpia vaihtoautoketjuja.
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Digitaalista edelläkävijyyttä

Oulu

TOIMIPISTEKARTTA
Kuopio
Jyväskylä

Pori

OmaDelta-asiakasportaalistamme asiakas voi koska
tahansa tarkistaa autonsa tiedot, huoltohistorian ja
tulevat huollot. Palvelun kautta voi saada rahoituspäätöksen ja tarjouksia sekä olla meihin yhteydessä.

Tampere

Hämeenlinna
Forssa
Turku

Lahti
Järvenpää
Helsinki;
Herttoniemi
Konala

Kanssamme on helppo asioida ajasta ja paikasta
riippumatta.

Kotka

Myös Delta Auton verkkokauppa palvelee kotisohvalta
käsin. Verkkokaupasta tilattu auto toimitetaan
kätevästi suoraan kotiovelle.
Hankinnasta voi keskustella automyyjän kanssa
verkkokaupan chatissa.
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Monipuoliset
ratkaisut
yritysautoiluun
Tarjoamme kattavat yritysmyynnin palvelut kaikenkokoisille yrityksille kaikissa toimipisteissämme.
Suunnittelemme yrityksille juuri niiden tarpeiden
mukaiset autoilun ratkaisut avaimet käteen -periaatteella. Autojen lisäksi yhteistyösopimukseen voidaan
sisällyttää eri lisäpalveluita, kuten huolto- ja sijaisautopalvelut.
Yhdessä voimme luoda suuntaviivat yrityksen
autoilupolitiikalle ja etsiä parhaiten sopivan
rahoitusratkaisun.

YRITYSMYYNNIN PALVELUPAKETTIIMME
VOIVAT SISÄLTYÄ:
OTA YHTEYTTÄ, NIIN
RÄÄTÄLÖIMME YRITYKSELLESI
TARPEITASI VASTAAVAT
AJAMISEN PALVELUT.

•
•
•
•
•
•

Laadukkaat merkkivalikoimamme autot
Erilaiset rahoitusratkaisut ja -kumppanit
Huolto- ja korjauspalvelut
Sijaisautot
Rengassäilytys
Huollon nouto- ja palautuspalvelu
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OP ja Pohjola tarjoavat
kattavat ratkaisut
yritysautoiluun.
op.fi/yritykset/rahoitus/investoinnit/
yritysautoilun-rahoitusvaihtoehdot
op.fi/yritykset/vakuutukset/ajoneuvo-ja-kuljetusvakuutukset/
ajoneuvovakuutus

Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj, Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy

www.subaru.fi

31704536_OP_Pohjola_ilmoitus_137x186mm.indd 1

22.6.2021 10.16
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Joustavaa autoilua DeltaDriven avulla
Ei yllätyksiä. Kiinteän kuukausierän ansiosta
autoilun kulut pysyvät ennakoitavina eikä auton
arvon alenemisesta tarvitse huolehtia
– maksat vain auton käytöstä.

KÄSIRAHA 0 €

DeltaDrive on helppo tapa saada auto nopeasti
käyttöön määräajaksi ilman käsirahaa.

Palveluun voidaan lisätä huoltosopimus ja
erilaisia lisävarustepaketteja, kuten lämpöpaketti tai auton metalliväri. Kahdet renkaat
sisältyvät kuukausierään.

TASAINEN KK-ERÄ

Sopimuskauden päätteeksi voit myydä auton
meille ennalta sovittuun hintaan, ja valita
itsellesi uuden sopivan auton, niin matkasi
jatkuu.

AUTON ARVO EI ALENE

DELTA AUTO

LASKURI AUTTAA AUTON VALINNASSA
Delta Auton kotisivuilla oleva laskuri kertoo, millainen autoratkaisu sopii sinulle parhaiten. Syötä laskuriin kuukausimaksun hintahaitari, sopimuskauden pituus ja kilometriarvio,
niin palvelu ehdottaa sinulle autoa.

ETSI ITSELLESI SOPIVA AUTORATKAISU:
www.drive.delta.fi

DeltaDrive for Business
Tarjoamme DeltaDrive-palvelumme myös yritysten
käyttöön erilaisin rahoitusvaihtoehdoin ja lisäpalveluin.
Kysy lisää asiantuntevilta yritysmyyjiltämme.

TUTUSTU DELTADRIVEEN.
KATSO VIDEOMME: www.drive.delta.fi

Ifistä vakuutukset kaikille
ajoneuvoille
Saat meiltä liikennevakuutuksen ja kattavan kaskon
omalle tai yrityksesi henkilöautolle. Meillä vakuutat
helposti myös muut yritysajoneuvot.

if.fi
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Huolto- ja lisäpalvelut
Monimerkkihuoltomme palvelee kaikissa toimipisteissämme. Meiltä saa myös merkkikohtaiset huoltopalvelut eri puolilla Suomea. Huoltopalveluita varten
tarjoamme myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

DeltaCare
• Monimerkkihuolto ja merkkihuolto
• Vauriokorjaukset
• Rengaspalvelut: kausivaihdot ja
säilytys
• Huollon nouto- ja palautuspalvelu

Räätälöitävä huoltosopimuksemme sopii niin yrityksille
kuin yksityishenkilöille. Kiinteäkuluinen DeltaCare auttaa
kulujen ja huollon tarpeen ennakoinnissa ja arvioinnissa. Sopimukseen voidaan sisällyttää tarpeen mukaisesti
eri huolto- ja lisäpalveluita. Auton voi korjauttaa missä
tahansa Delta Auton valtuuttamassa merkkihuollon
toimipisteessä.
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Sijaisautopalvelut
Sijaisautopalvelumme on hyödyllinen,
kun auto on pidemmän aikaa huollossa
tai auton tarve on muuten lyhytaikainen.
Sijaisautopalvelun voi sisällyttää huoltosopimukseen.

Kesärenkaat
Toyo Proxes Comfort
• Pitää kuivalla ja märällä
• Vakaa jopa suurilla nopeuksilla
• Jarrutuksen aikana mukautuva
reunapaine antaa paremman
jarrutustehon

Toyo Proxes Sport
• Optimaalinen käsiteltävyys
suurella nopeudella
• Erinomainen pito märissä
olosuhteissa
• Hyvä ajomukavuus ja
alhainen polttoaineen kulutus

Talvirenkaat
Toyo ICE-Freezer
• 28 nastariviä kehän suunnassa
• Tehokkaat jarrutus- ja
ohjausominaisuudet lumella
ja jäällä

Toyo Observe GSi-6
• Nastaton talvirengas
• Pohjoismaiden äärimmäisiin
talviolosuhteisiin
• Agressiivinen kulutuspinnan
muotoilu

Vanteet
Kaikkiin vuodenaikoihin
Mega Wheels
kevytmetallivanteet,
esim. Virgo ja Virgo Dark.
Maahantuonti: NDI Finland Oy
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Henkilöautot
Myymme ja huollamme 8:n eri automerkin autoja,
minkä lisäksi tarjoamme autoihin kattavat lisävarustepaketit. Uusien autojen ja vaihtoautojen valikoimaamme voi tutustua tarkemmin toimipisteissämme ja
kotisivuillamme.

•
•
•
•
•

Alfa Romeo
Fiat
Jeep
Kia
Maxus

•
•
•
•

Mazda
Mitsubishi
Opel
Subaru

VARAA KOEAJO
LÄHIMPÄÄN DELTA AUTON
TOIMIPISTEESEEN:
www.delta.fi/fi/varaa-koeajo

DELTA AUTON YRITYSMYYNTI
PALVELEE SINUA KAIKISSA
TOIMIPISTEISSÄ KAIKILLA
EDUSTAMILLAMME MERKEILLÄ.

DELTA AUTO

Hyötyajoneuvot
Valikoimaamme kuuluvat myös hyötyajoneuvot. Tarjoamme pakettiautot erilaisin
lisävarustein, ja autoista saa sekä polttomoottori- että täyssähköiset vaihtoehdot.
Yritysmyynnin asiantuntijamme auttavat
löytämään yrityksellesi parhaiten sopivat
hyötyajoneuvoratkaisut.

• Opel
• Fiat
• Maxus
Henkilö- ja hyötyajoneuvojen
varustelukeskukset
Hangossa ja Vantaalla

Maankattava ajoneuvojen
kuljetusjärjestelmä

HYÖTYAUTOSI
PARHAAKSI
VANTAA 020 755 8810
LEMPÄÄLÄ 020 755 8813
www.verhoomosorsa.fi
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TOIMIPISTEET

Delta Auto Oy

|

Yritysmyynti@delta.fi

|

www.delta.fi

• www.jssuomi.fi

Forssa
Helsinki, Herttoniemi
Helsinki, Konala
Hämeenlinna
Jyväskylä
Järvenpää
Kotka
Kuopio
Lahti
Oulu
Pori
Tampere
Turku

|

www.delta.fi/fi/yritysasiakkaille

