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TÄYDEN PALVELUN
AUTOTALOT
Autamme kaikissa autoiluun liittyvissä asioissa auton hankinnasta ja
rahoituksesta ylläpitoon saakka.
Merkkivalikoimaamme kuuluvat BMW, Ford, Nissan, Peugeot, ŠKODA
ja Citroën. Meiltä löydät yrityksesi tarpeisiin niin henkilöautot kuin
erikoisrakenteiset hyötyajoneuvotkin.
Palvelemme kuudessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla sekä
Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan alueilla.
Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan valikoimaamme!

LUOTETTAVA KUMPPANISI | Autokeskus on vuonna 1934 perustettu perheyhtiö ja osa suomalaista Aro-Yhtymää, joka on yksi Suomen suurimmista
autoalan toimijoista. Vastuullisena kumppanina tarjoamme laadukkaita palveluita, sujuvaa asiointia ja kustannustehokkuutta kaikissa autoasioissa.
Haluamme olla tulevaisuudessakin luottamuksesi arvoinen kumppani, jolla on tyytyväiset asiakkaat, työntekijät, sidosryhmät ja työntekijät.

ia

KATSO VIDEO!

TERVETULOA AUTOKESKUKSEEN

Cinemagraafi

Kuvake
Snapvideo

raafi
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PALVELUKSESSANNE YRITYSMYYNTI
Autamme niin strategisissa autoiluun liittyvissä asioissa kuin yksittäisen auton hankinnassakin. Voimme solmia myös puitesopimuksen,
joka kattaa kaikki yrityksesi tarvitsemat autoilun palvelut. Keskittämällä autojen hankinnan ja autoilijan palvelut meille saat etuja muun muassa
huolloista, korjauksista, pesupalveluista ja sijaisautopalveluista.
Yritysasiakkaan edut
•
•
•
•
•
•

nimetty yhteyshenkilö yritysmyynnistä ja
automyynnistä
laaja merkkivalikoima ja kattava palveluverkosto
puitesopimukset autohankinnoista, huolloista,
vauriokorjauksista ja muista ylläpitopalveluista
autojen toimitukset yrityksen toimipaikalle
räätälöidyt koeajotilaisuudet
autopolitiikan konsultointi

Tutustu yritysmyyntimme palveluihin: autokeskus.fi/yritysmyynti
Kuvake

Snapvideo
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ASIAKKAILTAMME KUULTUA
”Olemme hankkineet yritykseemme suuren määrän tuotantoautoja. Kokemustemme mukaan
Autokeskuksen toimitusprosessi on kaikin puolin sujuva.” - Pekka Tuokko, Sourcing Manager, Palmia
”Hankimme Autokeskukselta Škoda- ja BMW-merkkiset työsuhdeautomme. Osaava ja konsultoiva myynti,
joka tuntee myös yhtiömme autopolitiikan, on tärkeä apu työntekijöille auton valinnassa. Meille on
tärkeää, että autot ovat ympäristöystävällisiä ja samalla kustannustehokkaita ja luotettavia. Olemme hyvin
tyytyväisiä Autokeskukselta saamaamme palveluun.” - Jarno Oksanen, talousjohtaja, Atea Finland Oy
”Pitkäaikainen yhteistyömme Autokeskuksen kanssa perustuu ammattitaitoiseen myynti- ja
huoltohenkilökuntaan. Nimetyt yhteyshenkilöt myynnissä tuntevat autopolitiikkamme ja osaavat tarjota
politiikan mukaista autoa varusteineen käyttäjälle. Huolto on ammattitaitoista ja ajan saaminen onnistuu
tarvittaessa nopeastikin.” - Yrjö Nikkanen, Customer Supply Manager, Sinebrychoff Supply Company
”Olemme saksalainen kodinkone- ja ammattilaitevalmistaja ja ajamme saksalaisella BMW-automerkillä.
Olemme hankkineet autot Autokeskukselta jo vuodesta 2013 alkaen. Käytämme kattavasti
Autokeskuksen palveluita aina huollosta autojen pesuun asti. Yhteistyö on ollut rakentavaa. Jos matkalla
on tullut mutkia matkaan, ne on hoidettu nopeasti kuntoon.” - Esa Silver, toimitusjohtaja, Miele Oy

raafi
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HYÖTYAJONEUVOT
Laajaan valikoimaamme kuuluvat Citroënin, Fordin, Nissanin ja Peugeotin
hyötyajoneuvot. Löydätkin meiltä yrityksesi tarpeisiin niin pikkupakettiautot
kuin lähes viiden tonnin painoiset kevytkuorma-autot. Varustelemme myös
taksibussit, lava-autot ja muut erikoisautot toiveittesi mukaan. Tarjoamme
lisäksi kaikki autoiluun liittyvät palvelut, jotka pitävät autosi tuottavassa
työssä.

”

Kerro, mitä autolta
odotat. Ammattitaitoiset
hyötyajoneuvomyyjämme auttavat
löytämään parhaat ratkaisut.

Tutustu hyötyajoneuvovalikoimaamme: autokeskus.fi/hyotyajoneuvot
Kuvake

Snapvideo

raafi
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AUTOKESKUS SOPIMUS
Autokeskus Sopimus on täydellinen kunnossapitosopimus hyötyajoneuvoille. Kuukausimaksu
sisältää muun muassa määräaikaishuollot, kuluvien osien vaihdot ja renkaiden uusimisen.
Tarpeen mukaan voit valita sopimukseen myös sijaisauton huollon ajaksi sekä renkaiden
kausivaihdon ja säilytyksen. Sopimus auttaa ennakoimaan auton ylläpitoon liittyvät kulut ja
varmistaa ajoneuvon pysymisen tuottavassa työssä.

AUTOKESKUS HELPPO
Autokeskus Helppo mahdollistaa uuden auton hankinnan helposti jopa ilman
käsirahaa. Halutessasi kiinteä kuukausimaksu kattaa myös määräaikaishuollot
ja korjaukset sekä muut haluamasi ylläpitopalvelut. Voit valita sopimukseen
esimerkiksi renkaiden vaihdon ja säilytyksen, sijaisauton huollon ajaksi ja
pesun määräaikaishuollon yhteydessä. Sopimusaika on kahdesta kolmeen
vuotta, minkä jälkeen voit joko palauttaa auton meille tai ostaa sen omaksi.

Tutustu Autokeskus Sopimukseen tarkemmin:

Laske sinulle sopiva Autokeskus Helppo -sopimus

autokeskus.fi/aksopimus

Kuvake

Snapvideo

360º
panoraama

Kuvagalleria

autokeskus.fi/helppo

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

raafi
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VALTUUTETTU MERKKIHUOLTO JA -KORJAAMO
Valtuutetussa merkkihuollossa toteutamme autollesi valmistajan määrittelemän, auton ajomäärään
ja ikään perustuvan huollon, jossa käymme läpi auton toimivuuden kannalta olennaiset
huoltokohteet. Teemme myös valmistajan määräämät ohjelmistopäivitykset,
jotka varmistavat autosi turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja luotettavuuden.

MULTISERVICEMONIMERKKIHUOLTO
Monimerkkihuoltomme tuntee kaikki autot merkistä riippumatta. Laadukkaan
huollon autolle kuin autolle takaavat laaja kokemus eri merkeistä, koulutetut
mekaanikot ja AKL:n laatuohjelman mukainen sertifiointi.

Katso valtuutetut merkkihuollot:

Varaa aika huoltoon:

autokeskus.fi/huolto/maaraaikaishuolto

Kuvake

Snapvideo

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

autokeskus.fi/huolto

Kuvake

Snapvideo

LADATTU
AJAMISEN
ILOLLA.

BMW 530e PLUG-IN HYBRID.

Huippumoderni BMW 530e -hybridimalli yhdistää kahden maailman parhaat puolet. Voit ajaa jopa 50 kilometrin matkat
täysin päästöttömästi sähköllä. Pidemmillä matkoilla nautit BMW 5-sarjan tunnetusta suorituskyvystä ja ajamisen iloa
lisäävistä innovaatioista. Lue lisää osoitteessa BMW.ﬁ. Tervetuloa koeajolle omalle BMW-jälleenmyyjällesi.
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HUOLLON
LISÄPALVELUT
Autamme kaikissa autoiluun liittyvissä asioissa.
Kauttamme saat esimerkiksi nämä lisäpalvelut:
•
•
•
•
•
•
•

nouto- ja palautuspalvelu
lentohuolto
sijaisautopalvelu
katsastuspalvelu
ilta- ja lauantaihuolto
Autokeskus Turva vaihtoautoille
huoltoonkutsu

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

”

Kuvake

Haluamme tehdä autoilusta mahdollisimman
sujuvaa ja huoletonta. Tule juttelemaan,
niin räätälöidään sinun yrityksellesi paras
palvelukokonaisuus.
Snapvideo

ŠKODA YRITYSAUTOT

Ratkaisu yritysautoasiakkaiden kaikkiin tarpeisiin.
Monipuolinen tuotevalikoima ja kattavat palvelumme luovat pohjan kaikenlaisten
autotarpeiden täyttämiseen yrityksen autokaluston päivittämisestä täysin uuden
autokaluston luomiseen. Pitkä kokemuksemme yritys- ja työsuhdeautokaupasta
auttavat meitä täyttämään kaikki vaatimuksesi.

OTA YHTEYTTÄ

Autokeskuksen yritysmyyntiin

AUTOKESKUKSEN ŠKODA-MYYNTI: Airport, Vantaa ja Tampere

autokeskus.fi/skoda

FORD TAKUU
VUOTTA tai
100 000 km

LAAJA FORD-YRITYSAUTOMALLISTO
Auto on tärkeä työväline pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, joten sen tulee olla
luotettava ja edullinen käyttää. Fordin laaja
ajoneuvomallisto, joustavat rahoitusratkaisut
ja erityisesti yritysasiakkaille suunnatut
jälkimarkkinointipalvelut takaavat, että saat
yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn ratkaisun.
Ota yhteyttä yritysmyyntiimme ja tule
kokemaan Fordin laaja yritysautomallisto.

Tervetuloa Autokeskukseen kokemaan
uusi Focus Active crossover.
Tutustu myös Ford Mondeo hybridimalleihin.

AUTOKESKUKSEN FORD-MYYNTI: Konala, Helsinki ja Tampere

Kuvien autot erikoisvarustein. Vuoden Auton Suomessa 2019 valitsee Auto- ja liikennetoimittajat ry.

autokeskus.fi/ford

raafi

TUO &
NOUDA 24/7

huollon työmääräyksen.

Tuo & Nouda 24/7
-palveluautomaatilla voit
hoitaa autoilun rutiinit
silloin, kun se sinulle
parhaiten sopii.
Palveluautomaattiin
voit esimerkiksi jättää
oman autosi avaimet
tai palauttaa sijaisauton
avaimet. Voit myös noutaa
varaosia ja autosi avaimet
huollon jälkeen tai hyväksyä

Palveluautomaatti on avoinna vuoden jokaisena päivänä
vuorokauden ympäri. Sovi käytöstä aina etukäteen
tilauksen yhteydessä!

OP tarjoaa ratkaisut
yritysautoilun rahoitukseen.
www.op.fi/yritykset/
rahoitus/investoinnit/
yritysautoilun-rahoitusvaihtoehdot

Miten Tuo & Nouda 24/7 toimii? Katso video:

autokeskus.fi/huolto/noutoautomaatti

Kuvake

Snapvideo

Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj
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KOLARIKORJAAMO
Kun tiellä päällä sattuu, sinua auttavat vakuutusyhtiöiden hyväksymät kolarikorjaamomme.
Teemme vahinkotarkastukset kaikenmerkkisille autoille, hoidamme yhteydenpidon vakuutusyhtiöön
ja korjaamme auton määräysten mukaisesti. Kolarikorjaamoillamme on korikorjauksen ja
turvatekniikan korkein korjaamoluokitus.

PIENTEN KOLHUJEN
JA TUULILASIEN
KORJAUKSET
SMART-pienkorjauspalvelussa korjaamme pienet kolhut ja kuhmut maalipintaa
vahingoittamatta nopeasti ja edullisesti. Ainoa edellytys on, että maalipinta on
ehjä. Lisäksi vaihdamme rikkoutuneet tuulilasit ja korjaamme kiveniskemät.

Varaa aikaa vauriotarkastukseen:

Varaa aika kolhunoikaisuun:

autokeskus.fi/huolto/varaa-aika-kolarikorjaamolle

Kuvake

Snapvideo

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

autokeskus.fi/huolto/smart-kolhunoikaisu

Kuvake

Snapvideo

Hertz vuokraa joustavasti

”

•
•
•
•
•
Otamme ympäristön hyvinvoinnin huomioon
kaikessa toiminnassamme. Käytössämme on
sertifioitu ympäristöohjelma, jonka mukaisesti
huolehdimme esimerkiksi korjaustoiminnassa
syntyvän jätteen lajittelusta.

sijaisautot
vapaa-ajan autot
pakettiautot
yritysautot
sähköautot

Palvelumme on saatavilla kaikissa
Autokeskuksen toimipisteissä.

NISSAN
BUSINESS

NISSAN BUSINESS 360 -MALLISTO

360

Huippuluokan varustelutaso ja turvallisuus ovat vain muutamia Nissanin Business 360 –malliston ominaisuuksia, jotka nostavat yritysautoilun uudelle tasolle. Taloudellisuus ja huoleton ylläpito ovat malliston prioriteetteja, jotka takaavat erinomaisen
hinta-laatusuhteen. Malliston autojen huippuvarustelun ja alhaisten verotusarvojen lisäksi malliston CO2-päästöt täyttävät
tiukemmankin yritysautopolitiikan vaatimukset.
• Alhaiset verotusarvot: käyttöetu alk. 425 €, vapaa autoetu alk. 575 €
• Alhaiset CO2-päästöt: 0–162 g/km
NISSANIT MYY: AUTOKESKUS Konala Helsinki, AUTOKESKUS Airport Vantaa, AUTOKESKUS Tampere, AUTOKESKUS Raisio ja AUTOKESKUS Hämeenlinna

BMW PREMIUM SELECTION.
AJAMISEN ILO EI VANHENE.

Käytetty BMW kuin uusi. BMW Premium Selection tuo uuden
ulottuvuuden käytetyn auton hankintaan. Kun valitset autosi tästä huolella valitusta ja tarkistetusta ryhmästä, saat ajamisen iloa
vuosiksi eteenpäin.
BPS–VAIHTOAUTO TARJOAA KAIKKI NÄMÄ EDUT:
‣ 24 kuukauden / 40 000 km takuu ‣ BMW Liikkuvuuspalvelu
‣ 72-kohdan tekninen tarkastus
‣ 14 päivän vaihto-oikeus
‣ Tarkistettu ajoneuvohistoria
‣ BMW Rahoitus

Katso koko valikoima: autokeskus.fi/bps
BMW PREMIUM SELECTION -AUTOT MYY: Airport Vantaa, Tampere, Raisio ja Hämeenlinna

Kaikki yritysautoiluun suurimmalta kotimaiselta:
leasingrahoitus – ylläpito – jälleenmyynti
secto.fi

PEUGEOT JA CITROËN - ROAD PERFORMANCE
Peugeot ja Citroën tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja yritys- ja työsuhdeautoiluun: tyylikkäitä henkilöautoja,
kansainvälisesti palkittuja SUV-malleja sekä suosittuja hyötyajoneuvoja. Löydä juuri sinulle sopiva vaihtoehto!

Uusi Peugeot 508

Uusi Citroën C5 Aircross SUV

Tule tutustumaan uuteen Peugeot 508 -mallistoon,
hätkähdyttävään uutuuteen, joka tarjoaa
huippuluokan teknisiä ominaisuuksia sekä
intensiivisen ajoelämyksen.

Uusi Citroën C5 Aircross SUV on segmentissään
mukavin ja muunneltavin SUV, jonka tavaratila on
luokkansa suurin (580 litrasta 720 litraan riippuen
takaistuinten asennosta). Tervetuloa tutustumaan!

Peugeot 508 verotusarvot alkaen: käyttöetu alk. 475 €, vapaa autoetu alk. 640 €, hinnat autokeskus.fi/peugeot. Citroën C5 Aircross verotusarvot alkaen: käyttöetu alk. 425 €, vapaa autoetu 590 €, hinnat autokeskus.fi/citroen. Kuvan autot erikoisvarustein.

AUTOKESKUKSEN CITROËN JA PEUGEOT -MYYNTI: Hämeenlinna ja Raisio

autokeskus.fi

SUOJAA AUTOSI
MAALIPINTA!

Stardust PCS -pinnoite
suojaa autosi maalipinnan:
UV-säteilyltä.

PESUPALVELUT
Tarjoamme kattavat pesu- ja puhdistuspalvelut autollesi.
Käsinpesut, vahaukset, kovavahaukset ja sisätilojen
puhdistukset onnistuvat kaikissa toimipisteissämme.
Autokeskus Airportissa palvelee myös nopea pesukatu,
jossa peset autosi jonottamatta ja kohtuuhintaan.
Pesukatu pesee jopa 66 autoa tunnissa ja käyttää
ympäristöystävällisiä pesuaineita.

orgaaniselta saasteelta kuten
liikennepölyltä.
maantiesuolan aiheuttamalta korroosiolta.
lialta ja linnun ulosteilta.
liuottimilta, alkalisilta sekä muilta
syövyttäviltä pesuaineilta.
pieltä ja öljyltä.
hienoilta naarmuilta ja pyörteiltä.

PCS
Kysy automyyjältäsi
tai soita 045 77500 262
www.stardustfamily.fi

PROFESSIONAL
CAR SHIELD

Helsinki, Konala
Ristipellontie 5

Hämeenlinna
Uhrikivenkatu 11
Raisio
Haunistentie 15

Vantaa, Airport
Silvastintie 4

Turku
Munkkionkuja 1

• www.jssuomi.fi

Tampere
Hatanpään valtatie 44–46

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

www.autokeskus.fi

Snapvideo

