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Autoilijan Kumppani®
Auto-Suni Oy on Kaakkois-Suomen johtava autoliike,
joka kuuluu vuonna 1905 perustettuun perheomisteiseen
Suni-konserniin.
Palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä Lappeenrannassa,
Imatralla, Kotkassa ja Kouvolassa. Edustuksessamme on viisi
tunnettua automerkkiä: Citroën, Honda, Mercedes-Benz,
Škoda ja Hyundai. Niiden lisäksi huollamme Chevroletit.

”Kumppanuus on vahva lupaus – myös autoalalla.
Olemme kuitenkin varmoja, että pystymme olemaan
Kumppanisi niin myötä kuin vastamäessä.”
- Ville Suni, toimitusjohtaja, Auto-Suni

Autokaupan historiasta
1927

Suni aloittaa autokaupan ensimmäisenä Etelä-Karjalassa. Edustuksessa on Studebaker.

1951

Autokauppa alkaa uudelleen. Edustuksessa Austin ja Mercedes-Benz.

1980

Edustukseen Audi ja Volkswagen. Ensimmäinen oma autokorjaamo.

2000

Yhtiö aloittaa uudelleen autokaupan ostamalla Vehon Etelä-Karjalan (Lappeenranta ja Imatra) liiketoiminnot
(Citroën, Honda ja Mercedes-Benz) ja Lappeenrannan Harapaisen kiinteistön.

2000

Ostetaan myös Saimaan Auton liiketoiminnat (BMW, Mitsubishi ja Skoda).

2004

Ostetaan imatralainen Auto-Salo Oy (Daewoo ja Opel). Imatran toimitiloja laajennetaan.

2005

Ostetaan Timosen Auto Oy:n Lappeenrannan liiketoiminnot (Daewoo ja Opel) ja autokauppakiinteistö Alaniitynkadulla.

2006

Ostetaan kotkalainen Acumen Autot Oy (Citroën, Honda, Mercedes-Benz ja Mitsubishi). Samana vuonna ostetaan
myös kotkalaisen Viialan Auto Ky:n Skoda-liiketoiminta.


2008

Ostetaan kouvolalaisen Päivän Auto Oy:n ja Päivän Huolto Oy:n liiketoiminnat (BMW, Mitsubishi, Skoda ja Subaru).

2013

Ostetaan Autosompa Oy:n Kouvolan (Citroën, Hyundai, Isuzu, Mercedes-Benz, ja Suzuki) ja Mikkelin
(Citroën, Hyundai ja Isuzu) liiketoiminnat.

2014

Auto-Suni valitaan toisena vuotena peräkkäin ja jälleen ennätyspistein Suomen parhaaksi autokaupaksi
Auto-Bild-lehden teettämässä automyynnin palvelututkimuksessa.

2017

Auto-Suni tekee historiansa parhaan liikevaihdon, noin 76milj. euroa. Yli joka viides uusi auto Kaakkois-Suomessa
on Auto-Sunin myymä.

2018

Lanseerataan uusi Kumppani® palvelukokonaisuus, joka takaa asiakkaalle vaivattoman, riskittömän ja
helposti budjetoitavan autoilun. Lue lisää tästä esitteestä tai osoitteesta: www.kumppani.fi.

4

Arvomme
Rehellisyys
Pidämme lupauksemme.
Noudatamme lakia ja hyvää kauppiastapaa.
Olemme avoimia ja rehellisiä kaikille sidosryhmille.
Luottamus on yrityksen tärkein voimavara.
Ennakkoluulottomuus
Haluamme olla edelläkävijöitä.
Kokeilemme rohkeasti uusia ratkaisuja.
Emme pelkää virheitä vaan opimme niistä.
Hyväksymme erilaisuuden.
Yrittäjyys
Hoidamme työmme tosissamme, mutta pilke silmäkulmassa.
Arvostamme toisiamme ja onnistumme yhdessä tekemällä.
Palkitsemme hyvistä tuloksista.
Olemme kaikki yrittäjiä.

PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA YMPÄRISTÖSTÄ | Auto-Suni on sitoutunut autoalan energiatehokkuusohjelman tavoitteisiin. Niiden mukaisesti olemme
esimerkiksi ottaneet käyttöön nykyaikaisia energiaratkaisuja kiinteistöissämme.

Autorahoitus
ja -vakuutus
helposti
samalla kertaa.
Meiltä.
Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy.
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Meillä on ilo palvella Sinua!
Kehitämme asiakaspalvelumme laatua jatkuvasti. Seuraamme
myynnin ja huollon asiakastyytyväisyyttä reaaliaikaisesti ja
reagoimme annettuun palautteeseen empimättä. Haluamme
olla luottamuksesi arvoinen Kumppani, joka pysyy rinnallasi
niin myötä- kuin vastamäessä.

Henkilökuntamme vastaa käytännön asiakaspalvelusta joka päivä.
Siksi panostamme monin tavoin niin työntekijöiden kuin koko työyhteisön hyvinvointiin.

PARHAAN PALVELUN AUTOKAUPPA | Auto-Suni sijoittui vuosina 2013, 2014 ja 2016 ensimmäiseksi AutoBild-lehden teettämässä Palvelu 1 -ostotutkimuksessa,
jossa mitataan autokaupan palvelun laatua asiakkaiden kokemusten kautta. Tervetuloa amaan maan paras automyynti!

hyundai.fi
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Hyvä Kumppani®
Nauti elämästäsi luotettavan, joustavan ja turvallisen
Kumppanin kanssa. Kumppani tekee autoilusta huoletonta,
kun rahasi eivät ole enää kiinni autossa eikä yllättäviä kulueriä tule.

Mitä Kumppani® sisältää?
1.

Kumppani sisältää taatun hyvityshinnan, määräaikaishuollot
ja korjaukset sekä vaihtuvia Kumppanietuja.

2.

Kumppani Premium pitää sisällään taatun hyvityshinnan,
määräaikaishuollot ja korjaukset. Lisäksi sopimus kattaa
rengashotellin ja kausivaihdot, sijaisauton huollon ajaksi,
sisä- ja ulkopesun määräaikaishuollon yhteydessä,
pakettiauton määrätyksi ajaksi käyttöön sekä vaihtuvat
Kumppaniedut.
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Kumppani® lyhyesti
——

Kumppani tarjoaa käyttöösi uuden auton kiinteällä
kuukausimaksulla. Jopa ilman käsirahaa.

——

Kumppani sopii sekä yksityisihmisille että yrityksille,
jotka eivät halua sitoa rahaa autoon.

——

Sopimuksen kesto on 24 tai 36 kuukautta. Vuotuiset
ajokilometrit voit valita 10 000 ja 45 000 kilometrin väliltä.

——

Maksat kiinteän kuukausimaksun lisäksi polttoaineet ja
viranomaismaksut. Vakuutukset voit sisällyttää
kuukausimaksuun tai maksaa erikseen.

——

Kiinteä kuukausimaksu muodostuu arvioidun
kilometrimäärän, sopimuksen keston, auton
arvonaleneman ja halutun palvelusisällön mukaan.
Korko on kiinteä koko sopimuskauden ajan.

——

Sopimuskauden päätyttyä:
—— vaihdat kätevästi uuteen autoon (Kumppaniin)
—— ostat auton itsellesi maksamalla viimeisen
suuremman erän käteisellä tai osamaksurahoituksella
—— ostamme autosi ja autoilusi tältä erää päättyy

Mukana elämäsi pienissä ja suurissa hetkissä
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Kumppani® suosittelee

Kumppani® suosittelee

Uusi Škoda Karoq 1.5
TSI Style DSG-automaatti

Hyundai KONA 1,0
T-GDI 6MT Comfort

Noin 330 euroa 36 kk:n Kumppani Premium -sopimuksella
(20% käsirahalla ja 10 tkm/vuodessa ajomäärällä).

Noin 264 euroa 36 kk:n Kumppani Premium -sopimuksella
(20% käsirahalla ja 10 tkm/vuodessa ajomäärällä).

Maankattava ajoneuvojen
kuljetusjärjestelmä
Varustelukeskukset
Hanko ja Vantaa

Löydä Kumppani® matkallesi
www.kumppani.fi/ajoneuvot

.fi

akinen

se-m
www.
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Tukenasi myötä- ja vastamäessä
Autamme Sinua löytämään sen oikean. Kuljemme rinnallasi
koko matkan ajan – meihin voit ottaa yhteyttä missä tahansa
autoiluun liittyvässä asiassa.

Yli 4 000 autokauppaa vuodessa
Myyntipäälliköt Jussi Viertola ja Ilpo Pääkkönen vastaavat
automyynnin tiimien päivittäisestä toiminnasta. Heidän
joukkueensa tekevät vuodessa yli 4 000 autokauppaa
Lappeenrannassa, Imatralla, Kouvolassa ja Kotkassa.

Myyntijohtaja Janne Mankki on seurannut autokaupan ja kulutustottumusten kehitystä jo opiskeluajoistaan lähtien. ”Asiakkaiden tottumukset, arvostukset sekä osto- ja käyttötavat ovat viime vuosina
muuttuneet nopeammin kuin kukaan on osannut odottaa. Tämä vaatii
meiltä jatkuvaa hereillä olemista ja kykyä uudistua.”

KOKONAAN UUSI

– YLELLINEN

ISO CIVIC!

1.5 TURBO 182HV
HONDA SENSING –TURVAJÄRJESTELMÄ
TILAVA
HONDA.FI

Viisi huippumerkkiä – autoja erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin

LAAJA VALIKOIMA | Etsitpä millaista autoa tahansa, meiltä löydät omasi.

Standard – Keskittämällä kustannustehokkuutta!
Standard sisältää perusvarusteiden asennuksen sarjatuotantona. Näin saavutetaan kustannustehokkuutta, korkeaa
asennuslaatua sekä lisätään toimitusvarmuutta. Esimerkkeinä lisävarustekampanjat, esittely- ja työsuhdeautot
sekä käytettyinä maahantuotavat autot. Huom. Kysy myös
teippauksia ja myyntikuvausta!
Retail – Apua automyyntiin!
Retail on kehitetty tueksi automyyjille lisäämään varustemyyntiä. Merkki- ja mallikohtaiset varusteet löytyvät verkkokaupastamme assistore.fi, missä automyyjät voivat
tilauksen lisäksi tehdä myös lisävarustetarjouksen ja liittää
sen autotarjoukseen. Automyynti voi samassa osoitteessa
seurata myös autojen toimitustilannetta.
Pro – Varusteratkaisut ammattilaisille kovaa käyttöön!
Pro löytää ratkaisut suuryritysten tuotantoautojen varusteluun! Kehitämme ja vakioimme varustekokoonpanoja
yhteistyössä automyynnin ja käyttäjien kanssa ottaen
huomioon kaikenlaiset käyttötarkoitukset. Tuotanto
integroidaan autojen tehdastoimitukseen ja toteutetaan
koulutettujen asentajien toimesta.

”Olen tyytyväinen autoni hankintaprosessiin. Ajattelin ostaa auton itselleni omaksi, mutta päädyin
kuitenkin Kumppani-sopimukseen. Se sopikin paremmin tilanteeseeni, ja tunteisiin vetoava huolettomuus houkutteli myös. Auto on mainio ja täyttää kaikki odotukset!” - Kari Lassila

Assistor Oy Ab on useiden autovalmistajien ja -maahantuojien sertifioima logistiikkakumppani. Olemme kehittäneet Assix-lisävarusteratkaisut automarkkinoiden tarpeisiin. Varustelemme vuosittain yli 17 000 uutta ajoneuvoa. Lisätietoja: Timo Kortesmaa, p. 010 569 8508 tai Kenneth Häggroth, p. 010 569 2953. www.assix.fi
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Yrityksesi Kumppani®
Laajasta valikoimastamme löydät parhaan auton yrityksellesi. Tukenasi
ovat hyvin koulutetut yritysautomyyjämme, jotka reagoivat nopeasti
toiveisiisi ja auttavat autoiluun liittyvissä kysymyksissä.
Teemme yhteistyötä suurimpien leasing-yhtiöiden, kuten LeasePlanin,
ALD:n, NF Fleetin, SectoLeasingin ja EASYkm:n, kanssa. Tarjoamme
myös mahdollisuuden Kumppani®-sopimukseen, jolloin yrityksesi saa
käyttöönsä uuden auton kiinteällä kuukausimaksulla. Sopimuskauden
päätyttyä palautat auton meille ja vaihdat sen kätevästi uuteen.

Mitä Kumppani® sisältää?
1.
2.
3.

taattu hyvityshinta
määräaikaishuollot ja korjaukset
rahanarvoisia vaihtuvia etuja

Kumppani® Premium
sisältää lisäksi
4.
5.
6.
7.

rengashotellin ja kausivaihdot
sijaisauton huollon ajaksi
sisä- ja ulkopesun määräaikaishuollon yhteydessä
pakettiauton määrätyksi ajaksi käyttöön

Kumppani® suosittelee
Mercedes-Benz X 220 d 4Matic
Noin 490 euroa 36 kk:n Kumppani Premium -sopimuksella
(20% käsirahalla ja 10 tkm/vuodessa ajomäärällä).

KESKITY YDINOSAAMISEESI! | Kumppani® pitää työkalusi jatkuvasti kunnossa ilman yllättäviä lisäkuluja ja menoeriä

Miksi Kumppani®
yritysautoilijalle?
1.

Kumppani-sopimus on helppo budjetoida.

2.

Kumppani on edullisempi kuin leasingsopimus
(verotus, korkotaso, ei ylimääräisiä välikäsiä).

3.

Kumppani soveltuu niin henkilö- kuin pakettiautoihin.

4.

Kumppani ei sido pääomia. Vapauta rahat muihin
investointeihin.

5.

Voit tehdä mahdollisen arvonlisäverovähennyksen
kerralla ja saat auton taseeseen.

6.

Voit reagoida muuttuviin autotarpeisiin
leasingsopimusta joustavammin.

Kaikki yritysautopalvelut

samalta suomalaiselta kumppanilta.

Palvelumme on rakennettu joustamaan yrityksesi
tarpeiden mukaan kalustokannan koosta tai omistusmuodosta riippumatta. Saat kaikki palvelut
autoleasingistä kokonaisvaltaiseen kannanhallinnointiin saman katon alta.
Kerro mitä tarvitset, me toteutamme.
 Kaikki rahoitusmallit
työsuhde- ja tuotantoautoille
 Laiterahoitus työkalustolle
 Hallinnointiratkaisut
 Kalustoseuranta
 Sähköiset palvelut

Löydä Kumppani® matkallesi
www.kumppani.fi/ajoneuvot

Kysy lisää | 020 792 4300 | myynti@secto.fi | www.secto.fi
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Pakettiautoilijan Kumppani®
Suorituskykyä, mukavuutta ja toimintavarmuutta toiveittesi
mukaan varusteltuna. Löydä täydellinen hyötyajoneuvo
Citroënin tai Mercedes-Benzin mallistoista.

Kumppani® suosittelee
Rakennus Lahikainen päivitti ajokalustonsa. ”Uusi kalusto lisää
työntekijöiden turvallisuutta, tehostaa toimintaa ja pienentää
polttoainekuluja merkittävästi”, sanovat toimitusjohtaja Hannu
Lahikainen ja varatoimitusjohtaja Timo Sairanen. Luovutustilaisuudessa mukana Auto-Sunilta toimitusjohtaja Ville Suni ja
yritysautomyyjä Pekka Toivonen.

Citroën Jumpy BlueHDi 95 M
Noin 410 euroa 36 kk:n Kumppani Premium -sopimuksella
(20% käsirahalla ja 10 tkm/vuodessa ajomäärällä).

Paalukatu 5, LAPPEENRANTA
Puh. 05-4161 760
info@mainos-saimaa.fi
www.mainos-saimaa.fi

Käytettyjen ajoneuvojen tekniikkavakuutukset
sekä Auto-Sunin Käyttöturvat:

www.takuuvakuutus.fi

Voit säästää jopa tuhansia euroja!
info@takuuvakuutus.fi | puh. 020 746 3900
Finanssivalvonnan rekisteritunnus 446171

Koulukatu 5-7, 53100 Lappeenranta
010 759 2900
www.granlund.fi/saimaa
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Kumppanisi myös
vaihtoautokaupoilla
Teemme jokaiselle meille myyntiin tulevalle autolle
huolellisen kuntotarkastuksen. Raportista näet ennen
ostopäätöstä, millaisessa kunnossa kiinnostava vaihtoauto
on. Voit tutustua raporttiin jo etukäteen netissä auton
myyntisivulla.
Lisäksi annamme veloituksetta kuuden kuukauden
käyttöturvan vaihtoautoihin, jotka ovat korkeintaan
seitsemän vuotta vanhoja ja joilla on ajettu enintään
175 000 kilometriä.

Kuntotarkastuksessa käymme läpi muun muassa vaihtoauton moottorin, korin, turvajärjestelmät ja muun tekniikan sekä huoltohistorian.

VARAA MISTÄ VALITA | Laaja valikoima tarkastettuja vaihtoautoja neljässä toimipisteessä.

Maksimsibonu

80%

Ifistä liikennevakuutukseen

SUOMEN NOPEIMMIN NOUSEVA BONUS.
Tutustu: if.fi/auto
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Tunnemme autosi
Huoltokumppaninasi varmistamme, että autosi toimii
luotettavasti ja valmistajan tarkoittamalla tavalla. Meillä
autostasi huolehtivat koulutetut mekaanikot, joilla on runsaasti
kokemuksen tuomaa tietotaitoa Sinun merkistäsi. Heillä on
käytössään myös valmistajan viimeisin tieto ja tarvittavat
merkkikohtaiset työkalut.

Omistamisen helppoutta
Helpoin ja turvallisin tapa pitää autosta huolta on tehdä
huoltosopimus, jonka räätälöimme aina toiveittesi mukaan.
Laajimmillaan sopimus voi kattaa kaiken määräaikaishuolloista
korjauksiin ja renkaanvaihtoihin.

ETSITKÖ KUMPPANIA? | Kumppani®-sopimuksella saat uuden auton ja haluamasi palvelut kiinteään kuukausihintaan. Lue lisää tästä esitteestä sivulta 8.

Tilausliikenne Ahokaisen yrittäjä Matti Ahokainen on tuttu asiakas huoltoneuvoja Lasse Huttuselle. Tilausliikenteen käytössä on Mercedes-Benzin Sprinter-busseja, ja Ahokainen itse viihtyy
kesäisin Mercedes-Benzin SLK:n ratissa. ”Olen saanut Auto-Sunilta vuosien varrella hyvää palvelua. Työkseen autoilevalle tärkeää on, että palvelu pelaa mutkattomasti ja mahdolliset viat
löytyvät nopeasti.”
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Parasta
vanhemmalle autolle
Vaikka autollasi olisi jo enemmän ikää ja kilometrejä, se
ansaitsee arvoisensa ammattitaitoisen huollon. Säästöhuolto
on yli 6-vuotiaille autoille tarkoitettu edullisempi huolto, joka
tehdään tarkasti valmistajan ohjelman mukaan.

Säästöhuolto on räätälöity
vanhemmille autoille
Koska tunnemme vanhemmatkin automallit ja käytössämme
ovat tarvittavat erikoistyökalut, Sinun ei tarvitse maksaa
turhasta työstä. Käytämme valmistajan suositusten mukaista
moottoriöljyä ja pääsääntöisesti alkuperäisiä varaosia. Samalla
teemme autoosi veloituksetta valmistajan lanseeraamat
tuoteparannukset.

YHDESSÄ TULEE PAREMPI | Huollon jälkeen saat meiltä kyselyn, johon vastaamalla voit kertoa, missä onnistuimme ja missä voimme parantaa.

Monet valmistajat
tarjoavat myös
vanhempiin autoihin
ajoturvan, kun käytät
autoasi merkkihuollossa.
Varmista oman merkkisi
tilanne huollostamme!

Maksa sopivissa erissä
huoltotilillä, ja saat
korotonta maksuaikaa
jopa 12 kuukautta. Avaa
tili paikan päällä tai
nettisivuillamme.

Resurs Bank vie elämässä eteenpäin.

www.resursbank.fi

1711_MAR_FI_Auto-Suni_mainos_280x45.indd 1

Resurs Bank on vuonna 1977 perustettu pohjoismainen
pankki. Tarjoamme kuluttajalainoja sekä joustavia
rahoitusratkaisuja tuhansissa liikkeissä ympäri Suomea.
Meillä on Suomessa yli 100 000 tyytyväistä asiakasta.

AUTO-SUNI HUOLTOTILI
Kun haluat maksaa sopivissa erissä

•

Hae tiliä liikkeessä tai osoitteessa auto-suni.fi

•

Voit maksaa laskun kerralla tai sinulle
sopivissa erissä
28.11.2017 17:56:30

28

Kun sattuu, me autamme
Kolari on aina harmillinen juttu, mutta onneksi
keskivertoautoilijalle sattuu vahinkoja hyvin harvoin. Meille
vahinkojen käsittely on arkipäivää, sillä teemme lähes 2 000
vauriokorjausta joka vuosi.
Autamme Sinua esimerkiksi vahinkoilmoituksen
tekemisessä ja saatamme autosi kolaria edeltävään kuntoon
mahdollisimman nopeasti. Noudatamme korjaustyössä
tarkasti maahantuojan antamia ohjeita, jotta autosi turvallisuus
säilyy valmistajan määrittelemällä tasolla.

Laadukasta korjaustyötä. Ammattitaitoiset vauriomekaanikkomme
tekevät varsinaisen korjaustyön. Korjattujen pintojen maalauksesta
huolehtivat luotettavat yhteistyökumppanimme.

Katso lisää: www.jukkahytti.fi

Monen palvelun
uudistunut automaalaamo
Automaalaamo Jukka & Hytti - Mäntysuonkatu 8, 53550 Lappeenranta - 040 5043 297

Ammattilaiset asialla
Kisällinkatu 25, 48770 KOTKA | 0400 460 632 | www.automaalaamovarikaara.fi
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vaihde 0207 694 600 | etunimi.sukunimi@auto-suni.fi | www.kumppani.fi | www.auto-suni.fi

IMATRA
Mikkeli 110 km
LAPPEENRANTA

13
KOUVOLA
IMATRA

Lahti 52 km

LAPPEENRANTA

6

12

26
15
7

KOTKA

Helsinki 135 km

KOUVOLA

E18

KOTKA

TOIMIPISTEEMME | Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta | Anssinkatu 20, 55100 Imatra | Keltakalliontie 2, 48770 Kotka | Alakyläntie 1, 45130 Kouvola

Made in Uusikaupunki.
Mercedes-Benz GLC. Auto josta jokainen suomalainen voi olla ylpeä.
Mercedes-Benz ja Uudenkaupungin autotehdas tekevät menestyksellistä yhteistyötä,
jossa Mercedeksen innovaatiot ja tuotekehitys kohtaavat suomalaisen työnjäljen.
Tutustu GLC:hen osoitteessa mercedes-benz.fi/glc.
Mercedes-Benz Suomi

@mbsuomi

Mercedes-Benz Suomi

• www.jssuomi.fi

LÖYDÄ OMA LUONTOSI.

ŠKODA KODIAQ
skoda.ﬁ

