Autotalo Lohja
Parasta palvelua perheyrityksestä

Täyden palvelun Autotalo
Perustin Autotalo Lohja Oy:n isäni Jorma Mattisen
kanssa vuonna 2011, kun ostimme Lohjan Autolan
liiketoiminnan.
Idea perheyrityksen perustamiseen tuli isäni entiseltä,
Konekeskon aikaiselta esimieheltä, joka oli siirtynyt
Volkswagen-maahantuojan palvelukseen. Hänellä oli
muistikuva siitä, että olin ollut kiinnostunut autoista
pikkupojasta asti. Kokemusta autokaupasta minulla
oli tuolloin vain yhden kesän verran Turun VV-autosta
mutta intoa sitäkin enemmän.
Uusi yrityksemme perustettiin vahvalle pohjalle. Lohjan
Autola oli toiminut Volkswagen- ja Seat-jälleenmyyjänä
vuodesta 1988 lähtien. Työntekijöitä oli 33, ja liikevaihto
oli noin 13 miljoonaa euroa vuodessa.
Toimintamme on kasvanut suunnitelmallisesti mutta
hyvällä vauhdilla. Palveluksessamme on nyt noin 60
työntekijää ja liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa (v. 2021).
Liikevaihto on siis yli kolminkertaistunut ja henkilöstöäkin
on melkein tuplasti lähtötilanteeseen verrattuna.

Merkittävin muutos toiminnassamme tapahtui vuonna
2015, kun rakensimme Lohjalle uudet, täyden palvelun
Autotalon tarpeisiin suunnitellut toimitilat. Vuonna
2018 täydensimme palveluita hankkimalla Lohjalle
autopesuliiketoiminnan. Pari vuotta myöhemmin myös
Tammisaaressa toimivasta Ekenäs Bilhusista tuli täyden
palvelun Autotalo, kun ostimme liiketoimintakaupalla
BN Bilservicen autokorjaamotoiminnan.
Autotalo Lohja on kymmenen vuoden aikana kasvanut
ylivoimaisesti eniten yksityisistä Volkswagenjälleenmyyjistä Suomessa. Onnistumisten taustalla ovat
yrittäjähenkisyys, perhehenkinen työyhteisö ja aito halu
palvella asiakkaita – näitä arvoja haluamme vaalia myös
tulevaisuudessa.

Juhani Mattinen
yrittäjä ja toimitusjohtaja
Autotalo Lohja Oy

Ota yhteyttä 09 223 8550 | nummelanrengasmyynti.fi

Autotalo Lohjan yrittäjä, toimitusjohtaja,
KTM Juhani Mattinen kurvasi autoalalle
kokemattomana mutta innokkaana nuorena
miehenä. Nykyisin hän on myös Suomen
Volkswagen-henkilöautotoimikunnan
puheenjohtaja ja VW-/Audi-jälleenmyyjien
Euroopan järjestön jäsen. Isä Jorma
Mattinen toimii Autotalo Lohjan hallituksen
puheenjohtajana.

Ekenäs Bilhus
Tammisaaren-liikkeemme myy Volkswagenin
henkilö- ja hyötyajoneuvoja. Toimipisteessä
palvelee myös Volkswagen-, SEAT-, Skodaja Cupra-merkkihuolto. Ekenäs Bilhusissa
oli Suomen paras Volkswagen ja SEAT
-liikkeiden huollon asiakastyytyväisyys
vuonna 2021.

Suomen Ykköskatsastus Oy on Lohjalla Perttilässä toimiva yksityinen
kotimainen katsastusasema. Katsastusasema aloitti toiminnan marraskuussa 2009.
Meillä onnistuu mm. henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen katsastukset.
Suoritamme katsastuksia ajanvarauksella, mutta katsastus onnistuu myös ilman ajanvarausta.
Meiltä saat määräaikaiskatsastukset, muutoskatsastukset ja rekisteröintikatsastukset.
Ykköskatsastuksessa onnistuu myös omistajan vaihdot ja
rekisteröinnit sekä ajoneuvojen vakuutusten teko.
Meillä on aina kahvitarjoilu
Suomen Ykköskatsastus Oy
Sauvonrinne 6, 08500 Lohja,
puh. 019 334583
sähköposti info@ykkoskatsastus.fi

Raskaan kaluston katsastukset suoritamme
Truck Servicen kanssa samoissa tiloissa.
Lohjanharjuntie 1109, 08500 Lohja
puh. 019 2266066
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Sopiva auto jokaiselle
Merkkiedustukseemme kuuluvat Volkswagen, CUPRA
ja SEAT. Varastossamme on satoja uusia henkilö- ja
hyötyajoneuvoja nopeisiin toimituksiin sekä tiheästi
vaihtuva valikoima vaihtoautoja.
Meillä on autoalan osaamista lähes 800 työvuotta.
Kokemuksemme näkyy ammattitaitoisena ja
henkilökohtaisena palveluna: myyjämme kartoittavat
tarpeesi ja auttavat sopivan ajoneuvon valinnassa,
oletpa etsimässä uutta tai käytettyä menopeliä omaan
käyttöön, yritykselle tai työsuhdeautoksi.

Laaja valikoima
täyssähköautoja.
Tule sähköiselle
koeajolle ja ihastu!

Rahoitusvaihtoehdot
Kauttamme on saatavana:
• joustavat osamaksuratkaisut
• yksityisleasing
• yritysleasing

Kysy lisää myyjiltämme!

Laaja valikoima täyssähköautoja. Tule tutustumaan!

AUTONKORIEN PINTAKÄSITTELYT JA VAATIVAT MAALAUSTYÖT

Myös autojen kolari-,
kori- ja kuljetusvahinkojen
ammattitaitoiset
korjauspalvelut.

puh. 019 230 646
www.colorteam.fi
colorteam@colorteam.fi

Huoltopalvelumme
Olemme valtuutettu Volkswagen-, SEAT-,
CUPRA-, ja Audi-huoltoliike, jonka huoltohenkilöstöllä on autoalan osaamista yli 500
vuoden edestä. Mekaanikkomme osallistuvat
säännöllisesti maahantuojien järjestämiin
koulutuksiin, joten heillä on aina uusin tieto
ajoneuvostasi. Heillä ovat käytössään myös
nykyaikaiset huoltolaitteet.
Huoltopalveluiden lisäksi saat meiltä autoosi
asennettuna uudet renkaat, alkuperäiset
lisävarusteet, jälkiasenteiset lisävarusteet,
vetokoukut, lämmittimet ja tuulilasit. Tarjoamme
myös vaurio- ja kolarikorjauksen sekä tuulilasien
korjaukset ja vaihdot kaikille merkeille.

COLORPOINT OY LOHJA

TÄYDEN PALVELUN AUTOMAALAAMO JA KOLARIKORJAAMO LOHJALLA

• Kolarikorjaukset henkilöautoihin sekä pakettiautoihin
• Tuulilasin vaihdot nopealla aikataululla
• Autonmaalaus korkealaatuisilla SPIES-HECKER tuotteilla

OTA YHTEYTTÄ » 019 386 011 | myynti@automaalaamolohja.fi | www.automaalamolohja.fi

Tarjoamme myös:
Autopesupalvelut
www.autotalolohja.fi/autopesu

Rengashotelli
www.autotalolohja.fi/rengashotelli

Auton nouto- ja palautuspalvelu
www.autotalolohja.fi/nouto-ja-palautuspalvelu

Sijaisautopalvelu
www.autotalolohja.fi/sijaisauto

OP:sta kattavat
autorahoitukset
Rahoituksen järjestää OP Yrityspankki Oyj

Varaa huoltoaika
kätevästi verkossa
tai puhelimitse – me
hoidamme loput!

Autotalo Lohja
Lehmijärventie 5, 08500 Lohja
019 33 271 (keskus)
info@autotalolohja.fi
autotalolohja.fi

Ekenäs Bilhus

Suomen tykätyin
Volkswagen-liike.
Tykkää sinäkin!
Facebook

Instagram

Västanbyntie 1, 10600 Tammisaari
019 221 0200
ekenasbilhus@autotalolohja.fi
ekenasbilhus.fi

• www.jssuomi.fi

Getafix Oy

Yritysten ja yhteisöjen kokonaisvaltainen ICT-kumppani.

Ulkoistus-, ylläpito-, kehityspalvelut.
Keskity olennaiseen ja jätä
IT asiat kumppanille!
OTA YHTEYTTÄ

Puh: +358 (0)207411451
E-mail: sales@getafix.fi

www.getafix.fi

