PAREMPIEN VAIHTOAUTOJEN PUOLESTA

Aloitimme autokaupan vuonna 2005 kahden miehen voimin. Nyt työllistämme parikymmentä autoalan asiantuntijaa Ylivieskassa, Kokkolassa ja
Lempäälässä. Automyynnin lisäksi tarjoamme autovuokrauksen palvelut kaikissa toimipisteissämme sekä huolto- ja maalauspalvelut Ylivieskassa.

TURVALLISTA AUTOKAUPPAA
KymppiPlus on laadukkaiden vaihtoautojen myyntiin erikoistunut autokauppa. Autoliikkeissämme Ylivieskassa, Kokkolassa ja Lempäälässä on vaihtuva valikoima vähän ajettuja, siistejä,
tarkastettuja ja huollettuja henkilö- ja pakettiautoja kaikissa hintaluokissa. Vastuullisena
autoalan kumppanina kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan
asiakkaitamme monipuolisesti kaikissa autoilun tarpeissa.
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Viralliset vahinkoarviot | Oikaisu- ja peltityöt | Kaikki huollot ja korjaukset
Automaalaamo | Lasien vaihto | Autosähkötyöt | Aurauskulmien säätö

KATSASTUS

Valikoimassamme on aina satoja laadukkaita vaihtoautoja. Pohjois-Suomessa olemme myös merkittävä hyötyautomyyjä: Ylivieskan-toimipisteestämme
löytyvät kaikenlaisiin tarpeisiin sopivat pakettiautot.

VALIKOITUJA VAIHTOAUTOJA
Valikoimme myyntiin vain hyväkuntoisia ja uudehkoja vaihtoautoja. Tarkastamme kaikki
autot huolellisesti ennen myyntiä ja teemme niihin tarvittavat huollot. Vaihtoauton
ostajille tarjoamme myös muut tutut autokaupan palvelut eli rahoituksen, ostoturvan,
vakuutukset ja autojen rekisteröinnit. Asiakkaan halutessa tuomme auton kotiovelle asti
kaikkialle Suomeen.

Satoja laadukkaita
vaihtoautoja.

Kokko-Invest Oy rakentaa, vuokraa ja myy
varasto- ja toimitiloja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
kokkoinvest.fi

Ota yhteyttä, niin sovitaan sinulle sopiva tila 0400 561 539.

KYMPPIPLUS HUOLTO
Teemme määräaikaishuollot, ilmastointihuollot ja
korjaukset kaikkiin autoihin ripeästi ja asiantuntevasti.
Asennamme myös webastot, moottorinlämmittimet,
vetokoukut ja muut varusteet.

KYMPPIPLUS MAALAUS
Olemme vakuutusyhtiöiden valtuuttama automaalaamo
ja kolarikorjaamo. Teemme ammattitaidolla niin vahinkotarkastukset, pelti- ja muovikorjaukset, maalaukset kuin
ruostekäsittelyt ja -korjauksetkin.

VUOKRAUS
Vuokraamme henkilö- ja
pakettiautoja edulliseen vuorokausihintaan
kaikissa toimipisteissämme. Jos auton tarve
vaihtelee esimerkiksi kausiluontoisen työn takia, voimme
vuokrata auton myös määräajaksi.
Silloin ratkaisumme on KymppiPlus Minileasing.

KymppiPlus
Fiksaus
Nykyaikaisessa ja ammattitaitoisessa fiksaamossamme
voit teettää meillä täysfiksit,
verhoilupesut, kiillotukset,
vahaukset ja maalipinnan
kestopinnoitukset.

-Verhoilu
044 541 8840 | info@mg-verhoilu.fi | www.mg-verhoilu.fi

Meillä autosi huoltavat huippuammattilaiset!

Oulu - Ylivieska - Nivala

p. 046 8112 244

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä autolasiliike
K e s k i n ä i n e n Va k u u t u s y h t i ö

turva

KymppiPlus Huolto
Katajaojankatu 11
84100 Ylivieska
puh. 010 337 4407
huolto@10plus.fi

KOKKOLA
Kosilankatu 2
67700 KOKKOLA
puh. 010 337 4410
kokkola@10plus.fi

KymppiPlus Maalaus
Pilaritie 3
84100 Ylivieska
puh. 010 337 4430
maalaus@10plus.fi

LEMPÄÄLÄ
Ruokosmetsänkatu 1
37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 010 337 4420
lempaala@10plus.fi

KymppiPlus Fiksaus
Pilarite 3
84100 Ylivieska
010 337 4431
fixaus@10plus.fi
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