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www.mega-auto.fi

TERVETULOA
LUOTETTAVILLE
AUTOKAUPOILLE
Mega-Auto Oy on täyden palvelun autoliike, joka
tarjoaa asiakkailleen automyynnin lisäksi kattavat
huolto-, varaosa- ja vauriokorjauspalvelut.
Mega-Auto Oy yksityisomisteinen autoliike, jolla on
autokaupasta yli kolmenkymmenen vuoden kokemus.
Vahvasti paikallisena toimijana olemme tulleet
asiakkaidemme kanssa tutuiksi Lahdessa ja Porvoossa,
missä palvelemme sujuvasti sekä suomeksi että ruotsiksi.
Meidät tunnetaan luotettavana automyyjänä myös
kauempana, sillä toimitamme autoja asiakkaillemme
pohjoisinta Suomea myöten.
Yli 60 ystävällistä ja asiantuntevaa autoalan
ammattilaistamme ovat valmiina palvelemaan sinua.

Tervetuloa!

MEGA-AUTO OY

”

Asiantuntemus kohdallaan! Suosittelen!

LISÄVARUSTEASENNUKSIA vuodesta 1991,
hyvällä asenteella ja asiantuntemuksella.

MEILTÄ MONIPUOLISET
AUTOVARUSTEET
 Tila-autojen pyörätuolinosturit ja
INVA-varusteet
 Taksivarustelut
 Alkolukot, alkometrit ja kalibroinnit
 Lataavat autotelineet
 Lisävalot  Peruutuskamerat
 Navigaattorit  Mediasoittimet
 Autodude autonhoitotuotteet
 Erilaisia sovelluksia

ME PÄIVITÄMME AUTOSI AJANTASALLE | VIESTIPAJA Oy | Laatukatu 9 | LAHTI | 03 7818 370 | viestipaja.fi
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SINULLE SOPIVIN AUTO
Edustamme kolmea korkealaatuista automerkkiä, joiden
kattavasta mallivalikoimasta autamme asiakastamme
valitsemaan itselleen sopivimman autoyksilön.

CITROËN
Citroënin ajomukavuus on edustanut
alan kärkeä jo vuodesta 1919. Pehmeys,
käytännöllisyys, rauhoittava tunnelma ja
huipputeknologia kiteytyvät Citroënin mottoon
“Be different, feel good”.
www.citroen.fi

MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benzin motto kertoo kaiken.
Mercedes-Benz on toteuttanut kehittäjänsä
Gottlieb Daimlerinin periaatetta ”The best or
nothing” jo vuodesta 1886.
www.mercedes-benz.fi

PEUGEOT
Peugeot on tehokas ja taloudellinen. Peugeotin
innovaatiot on suunniteltu herättämään tunteita
ja tarjoamaan poikkeuksellinen ja unohtumaton
ajonautinto, jota kannattaa kokeilla.
www.peugeot.fi

Tutustu uusiin autoihimme osoitteessa
www.mega-auto.fi/uudetautot

MEGA-AUTO OY

Mega-Auto oy on Suomen vanhin yksityinen Mercedes-Benz-jälleenmyyjä.

Alan huipulla jo 65 vuotta!
Autosi parhaaksi

Puh. 0400 357 310
Vanha Messiläntie 2, Hollola
paakkisen.automaalaamo@phnet.fi
www.paakkisenautomaalaamo.com
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LAHDEN PARAS VALIKOIMA TAVARA-AUTOJA
Mega-Autossa on Lahden suurin tavara-autovalikoima.
Tervetuloa kiertäville pakettiautopäivillemme tai koeajamaan sinulle sopivinta
mallia liikkeeseemme!

Mercedes-Benz

Citan – Vito – X-sarja

Citroën

Berlingo Van – Jumpy – Jumper

Peugeot

Partner – Expert – Boxer

MEGA-AUTO OY

LUOTETTAVAT VAIHTOAUTOT
Tutustu vaihtoautoihimme osoitteessa www.mega-auto.fi/vaihtoautot
Vaihtoautomme ovat huollettuja ja katsastettuja autoja, joita on turvallista ostaa.
Tarjoamme vaihtoauton ostajalle myös edullisen lisäturvan. Henkilöautojen lisäksi meillä on kattava
valikoimakäytettyjä tavara-autoja. Tervetuloa tutustumaan!

W E S T FA L I A

•

BRINK

•

BOSAL

•

ARAGON

Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat
vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti!

Asennamme ainoastaan eurooppalaisia E-tyyppihyväksyttäjä vetokoukkuja.
Olemme Suomen suurin alallamme ja meillä on markkinoiden paras 3 vuoden takuu!

010 420 1700 | info@koukkupaja.fi | www.koukkupaja.fi
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AMMATTITAITOISTA
HUOLTO-, VARAOSAJA VAURIOKORJAUSPALVELUA
Meillä on pitkä kokemus edustamistamme
automerkeistä. Ammattitaitomme ansiosta
autojen huoltotoimet tehdään nopeasti,
kustannustehokkaasti ja kerralla kuntoon.
Teemme määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
kaikkiin edustamiimme automerkkeihin. Tehtaan
valtuuttamana merkkikorjaamona meillä on
käytössämme erikoistyökalut ja asentajamme ovat
käyneet läpi autovalmistajien kattavat koulutukset.
Toteutamme luotettavasti myös vauriokorjaukset.
Osaavat mekaanikkomme tarkastavat auton vahingot
ja arvioivat korjausten laajuuden vakuutusyhtiön
puolesta.

Varaa huoltoaikasi tästä

”

Todella hyvä ja nopea
palvelu. Sain avun
akuuttiin vikaan HETI,
suosittelen!

www.mega-auto.fi

MEGA-AUTO OY

ALKUPERÄISOSA ON LUOTETTAVA VALINTA
Myymme autovalmistajien alkuperäisiä varaosia kaikkiin edustamiimme merkkeihin.
Pidämme kysytyimpiä varaosia valmiina varastossamme, ja muut osat pystymme toimittamaan asiakkaalle nopeasti, usein jo
seuraavaksi päiväksi. Varaosamyymälässämme on saatavana myös laaja valikoima kesä- ja talvirenkaita, erikoisvarusteita ja muita
autoilijan tarvikkeita.

Kätevästi virtaa
sähköautollesi
Webasto Pure lataa auton
helposti ja tehokkaasti
■ Edullinen, turvallinen ja mukava käyttää
■ Yksi laite, laaja tehoalue: 3,6 kW – 22 kW
■ Type 2 -pistoke, 4,5m pitkä, kiinteä kaapeli
■ Taattua Webasto-laatua
■ Ei ylimääräisiä palvelu- tai datamaksuja

webastolataus.fi
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”
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Aivan mahtavaa palvelua Porvoossa. Voin suositella, kiitos!
Huom!
lot!
Myös matkailuautojen huol
Asentajantie 3, Porvoo
Puh. 020 7510 390
Avoinna
ma-pe 7:30-16:00
www.jholmberg.fi

MEGA-AUTO OY

TERVETULOA

ASIOIMAAN MEILLE!
Lahti
Alhonkatu 5
15610 Lahti
puh. 0207 510 400

Porvoo
Asentajantie 3
06150 Porvoo
puh. 0207 510 300

Automyynti
ma–pe klo 9–17.30, la klo 10–14

Huolto
ma–pe klo 8–17

Huolto
ma–pe klo 7.30–17

Varaosat
ma–pe klo 8–17

Varaosat
ma–pe klo 8–16
Vauriokorjaamo
ma–pe klo 8–16
mega-auto@mega-auto.fi
www.mega-auto.fi

•
•
•
•

AUTOMAALAUKSET
KOLARIVAURIOKORJAUKSET
VAHINKOTARKASTUKSET
MUOVIKORJAUKSET

Asentajankatu 3, Lahti | 0400 886 115 | automaalaamolahti.fi
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TÄYDEN PALVELUN

• www.jssuomi.fi

AUTOLIIKE

