Autokonserni

Liikkumisen
kumppani
Laaja valikoima uusia
autoja ja vaihtoautoja
Joustavat
rahoitusvaihtoehdot
Kattavat
huolenpitopalvelut

www.laakkonen.fi / 1

Asiakkaan
tukena
automaailman
muutoksissa
Automaailma on myllerryksessä, ja muutoksia esimerkiksi verotuksessa tapahtuu nopeasti. Myös sähkö- ja hybridiautoilun yleistyminen sekä niiden lisäämiseksi määritellyt tuet muokkaavat autoilua
ja autoalaa. Sähköautojen osuus kaikista autoista kasvaa edelleen,
mikä vaikuttaa muun muassa huoltopalveluiden sisältöön.
Laakkonen haluaa toimia asiakkaan asiantuntijana ja opastajana
muutosten keskellä. Meidän tehtävämme on pysyä mukana kehityksessä ja olla tulevaisuudessakin täyden palvelun autotalo, joka
palvelee asiakasta koko ajoneuvon elinkaaren ajan sekä paikallisesti että digitaalisesti. Tärkein pääomamme on osaava henkilöstö,
jonka osaamisen lisäksi panostamme jatkossa erityisesti digitaalisuuteen. Näin pystymme vastaamaan vaativiin asiakastarpeisiin
entistäkin paremmin.
Muuttuvassa maailmassa pidämme kiinni arvoistamme, jotka
ohjaavat toimintaamme: yhdessä, asiakasta arvostaen ja
vastuullisesti!

YRITYSMYYNTIJOHTAJA

Olli Husa

Katso video yritysmyyntimme palveluista!
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Laaja valikoima myös ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

s.
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Kattavat huollon palvelumme
ja tuki vahingon sattuessa.

s.
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Laakkonen ja Kummit
– tehdään yhdessä hyvää!

VASTUULLINEN KUMPPANI
Laakkoselle on suomalaisena perheyrityksenä tärkeää hoitaa
yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät vastuuasiat moitteettomasti, asiakkaidemme arvostamalla tavalla.
Taloudellinen vastuu ohjaa liiketoimintaamme siten, että olemme
vakavaraisia ja pystymme täyttämään velvoitteemme kumppaneita,
työntekijöitä kuin valtiotakin kohtaan. Ympäristövastuu käsittää
ympäristöllisten tekijöiden huomioonottamista mm. autojen
kuljetuksissa, huoltotoiminnassa ja yksittäisten työntekijöiden
työrutiineissa. Sosiaaliseen vastuuseemme kuuluvat henkilökunnan asianmukainen koulutus, osaaminen ja työilmapiirin
säilyttäminen motivoivana.

www.laakkonen.fi / 3

ydänläppähankkeen
ahjoitusvaroja
on käytetty
mm. sydänläppähankkeen
varoja
on käytetty
mm. sydänläppähankkeen
sekä lasten
ja
nuorten Cool Kids -pro
Lastenklinikoiden
Kummien
arvokasta
työtä
Suomessa
ikoiden Kummien
arvokasta
työtä Suomessa
Lastenklinikoiden
Kummien
arvokasta
työtä
Suomessa
on,
kehitystyöhön
lastentautien
ja käyttöönottoon,
lastentautien
styöhön
ja käyttöönottoon,
lastentautien
ja
lahjoittanut
500.000
ahjoittanut yhteensä
500.000 yhteensä
euroa.
ja
lahjoittanut
yhteensä
500.000 euroa.
euroa.
ntutkimustyöhön,
laitehankintoihin
lastenklinikoiden
laitehankintoihin
styöhön,
lastenklinikoiden
laitehankintoihin
ids
-projektiin.
sekä
lasten
ja mm.
nuorten
Kidsmm.
-projektiin.
lasten
nuorten
Cool
Kids
-projektiin.
Lahjoitusvaroja
on
käytetty
sydänläppähankkeen
aroja
onja
käytetty
sydänläppähankkeen
Lahjoitusvaroja
onCool
käytetty
mm.
sydänläppähankkeen
kehitystyöhön
käyttöönottoon,
työhön ja käyttöönottoon,
kehitystyöhön ja
jalastentautien
käyttöönottoon, lastentautien
lastentautien
tutkimustyöhön,
lastenklinikoiden
työhön, lastenklinikoiden
tutkimustyöhön,laitehankintoihin
lastenklinikoiden laitehankintoihin
laitehankintoihin
sekä
lasten
ja
lasten ja nuorten
Kids
-projektiin.
sekäCool
lasten
ja nuorten
nuorten Cool
Cool Kids
Kids -projektiin.
-projektiin.
Lieksa

o

Lieksa
Porvoo
Tampere

enranta
Jyväskylä
Kerava
Kouvola

Espoo
Espoo
Helsinki
Helsinki
Kuopio
Joensuu
Joensuu

Turku
Vantaa
Varkaus

KuopioEspoo
Lahti Helsinki
Lappeenranta
Joensuu

Joensuu

Lieksa
Espoo
Jyväskylä
Porvoo
Helsinki
Kerava
Tampere
Joensuu
Kouvola

Turku
Jyväskylä
Kuopio
Jyväskylä
Kuopio
Lieksa
Vantaa
Kerava
Lahti
Lahti
Porvoo
Varkaus
Kouvola
LappeenrantaLappeenranta
Tampere

Jyväskyl
Jyväskyl
Kerava
Kerava
Kouvola
Kouvola

Varkaus
Lieksa
Turku
Porvoo
Vantaa
Tampere
Varkaus

Turku
Vantaa
Varkaus

Espoo
Jyväskylä
Kuopio
Lieksa Kuopio
Turku
Espoo
Jyväskylä
Kuopio
Lappeenranta
Helsinki
Kerava
Lahti
Lahti
Vantaa
Helsinki
KeravaPorvoo
Lahti
Lahti
Joensuu
Kouvola
Lappeenranta
Lappeenranta
Tampere Lappeenranta
Varkaus
Joensuu
Kouvola

Lieksa
Lieksa
Porvoo
Porvoo
Tampere
Tampere

Tampere

www

Espoo
Jyväskylä
Helsinki
Kerava
Laakkonen-toimipisteet
Joensuu
Kouvola

Raisio

Porvoo

Kerava
Vantaa, Jumbo
Espoo

Kouvola

Helsinki

Autokonserni
Laakkonen autokonserni on perustettu 1960 Joensuussa ja nykyään 60-vuotias perheyhtiö on osa monialayhtymää, johon kuuluvat Laakkonen Autokonsernin lisäksi PunaMusta Media-konserni, kiinteistöliiketoiminnot
sekä Kytäjän golfkenttä ja asuinalue.
Konsernin autoliiketoiminnoista vastaavat Bavaria Laakkonen Oy ja Veljekset Laakkonen Oy. Autokonsernin
toimitusjohtajana toimii Pietu Parikka. Edustamme suosittuja automerkkejä: BMW, Ford, Mazda, MINI,
Mustang, Nissan, Opel, Skoda ja Subaru. Edustukset vaihtelevat liikekohtaisesti. Menestyksemme ja
onnistuneiden autokauppojen salaisuus on säilynyt samana alusta asti: asiakassuhteisiin panostaminen
sekä työntekijöiden arvostus ja ammattitaidon jatkuva hiominen.

15

kaupungissa

21

autoliikettä

30 000

myytyä autoa vuositasolla
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8

merkkiedustusta

890
työntekijää

200 000

huoltotapahtumaa vuodessa

OCTAVIA

ENYAQ iV

ŠKODA

NEROKKAAT
YRITYSAUTOT

ŠKODA tarjoaa ratkaisut kaikille yritysautoasiakkaille.
Monipuolinen tuotevalikoimamme ja kattavat palvelumme
täyttävät kaikki yritysautoilijan tarpeet. Nerokkaat arkea
helpottavat ratkaisut sekä aina hyvä varustetaso
kruunaavat ŠKODA-ajonautinnon.
Kattavasta mallistostamme löydät kaikki nykyaikaiset
voimalinjavaihtoehdot moderneista vähäpäästöisistä
polttomoottoreista ja ladattavista hybrideistä päästöttömiin täyssähköisiin malleihin – mukavuudesta,
turvallisuudesta ja suorituskyvystä tinkimättä.

SUPERB

Yritykselle ŠKODA on erinomainen vaihtoehto
paitsi taloudellisuuden, järkevien huoltokustannusten, mutta ennen kaikkea auton arvon
säilymisen kannalta. Tämä tarkoittaa
edullisia autoilun kokonaiskustannuksia
ja poikkeuksellista vastinetta rahalle.
Tervetuloa tutustumaan ja ottamaan
selvää miksi ŠKODA on jo vuosia ollut
Suomen suosituin yritysautomerkki.

skoda.fi
www.laakkonen.fi / 5

Kokonaisvaltaista ja
luotettavaa palvelua
Yritysten välinen liiketoiminta perustuu vahvaan keskinäiseen
luottamukseen – niin myös autoalalla.
Laakkonen tarjoaa luotettavat ja kokonaisvaltaiset
palvelut kaikenkokoisille yrityksille. Vahvuutemme ovat
tinkimättömän ammattitaidon lisäksi palvelumme, jotka
tukevat yrityksen autopolitiikan suunnittelua ja kustannusseurantaa. Tunnistamme asiakasyrityksemme tarpeet ja
kullekin sopivan vaihtoehdon. Autoasioissa vastuullisuus
korostuu, ja monissa yrityksissä autoille on asetettu
myös tarkat päästörajat.
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Vastaamme yrityksen kaikista autoasioista alkaen kartoituksesta auton huoltoon, korjauksiin ja uuden auton
hankintaan asti. Jokaiselle asiakkaallemme on nimetty
oma yhteyshenkilö, jonka kanssa yhteydenpito on sujuvaa ja joka on aina tarpeen tullen asiakkaan apuna. Näin
esimerkiksi reagoiminen asiakasyrityksessä tapahtuviin
ja niiden myötä ilmeneviin autotarpeiden muutoksiin
sujuu ketterästi.

Laakkosen yritysmyynnin palvelut
koko auton elinkaaren ajan

ESITTELYT
JA
KOEAJOT

PARHAAN
RATKAISUN
ETSINTÄ

AKTIIVINEN
SEURANTA
JA
ENNAKOINTI

PALVELUIDEN
RÄÄTÄLÖINTI
TARPEIDEN
MUKAAN

RIITTÄVÄN
VAKUUTUSTURVAN
VAIHTOEHDOT

Pitkät asiakassuhteet kertovat tyytyväisyydestä
palveluamme kohtaan
Esimerkkinä pitkäkestoisesta asiakkuudestamme on muun muassa julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel Oy,
jonka kautta palvelemme kaikkia valtion liikelaitosten, valtionhallinnon virastojen ja laitosten sekä valtion talousarvion
ulkopuolisten rahastojen autonkäyttäjiä. Tarjoamme Hanselille yksilöllisen palvelun niin autoihin tutustumiseen,
hankinnan suunnitteluun kuin itse auton hankintaan.

Hakka-Turva® auttaa sinua nopeasti
ja veloituksetta, jos rengas vaurioituu.

H A K K A -T U R VA® – S U O J A A
R E N G A S R I K O N Y L L ÄT TÄ E S S Ä

Aktivoi palvelu, kun ostat uudet renkaat,
ja saat mielenrauhaa matkallesi.

H A K K AT U R VA . F I
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Sopiva auto niin pienelle
kuin suurellekin yritykselle
Toimimme luotettavana kumppanina yrityksen kaikissa autoasioissa.
Sopivan auton hankinta alkaa asiakkaan nykyisen autokannan kartoituksella, kuten millaisiin tarkoituksiin
autoa käytetään, miten pitkiä matkoja ajetaan ja mikä
polttoaine on sopivin. Voimme rajata haun vain tiettyyn
automerkkiin tai ottaa mukaan kaikki vaadittaviin ominaisuuksiin sopivat autot.

Keräämme yhteen avainsanat, joiden perusteella etsimme
asiakkaalle sopivat vaihtoehdot laajasta valikoimastamme,
joka käsittää sekä uudet autot että pari tuhatta luotettavaa vaihtoautoa. Lisäksi käymme asiakkaan kanssa
läpi erilaiset rahoitusvaihtoehdot. Voimme ostaa myös
asiakasyrityksemme käytöstä poistuvat autot.

HYÖTYAUTOSI
PARHAAKSI

VANTAA 020 755 8810
8 / www.laakkonen.fi
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LEMPÄÄLÄ 020 755 8813

|

www.verhoomosorsa.fi
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huippumerkkiä

2 000

Kaikki
käyttövoimat:

luotettavaa vaihtoautoa

bensiini, diesel, hybridi, sähkö, kaasu

Vastaamme asiakkaan tarpeisiin viipymättä ja varmistamme,
että asiakas saa meiltä tarvitsemansa tuotteet ja palvelut
nopeasti, sujuvasti ja laadukkaasti.
www

Ota meihin yhteyttä, niin selvitetään
yhdessä yrityksenne tarpeet!

Laakkonen GreenDrive
– ympäristöä kunnioittava autopäätös
Me Laakkosella haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään kestävämpiä valintoja sekä tukemaan vastuullista autoilua, kuljettamista
ja liikkumista. Laakkonen edustaa tunnettuja automerkkejä, joilla on
tarjota hyviä vaihtoehtoja vihreään ajamiseen. Kun valitset GreenDrivemallin, tiedät, että valintasi on vähäpäästöinen ja edustaa kestävän
kehityksen mukaisia arvoja.

www

Laakkonen GreenDrive

Henkilö- ja hyötyajoneuvojen
varustelukeskukset Hangossa ja Vantaalla

Maankattava ajoneuvojen
kuljetusjärjestelmä

www.laakkonen.fi / 9
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PLUG-IN HYBRID
BMW 3- JA 5- SARJAT SAATAVILLA
PLUG-IN HYBRIDINÄ JA KEVYTHYBRIDINÄ
SEKÄ xDRIVE-NELIVEDOLLA.

3

BMW valittiin maailman vastuullisimmaksi autovalmistajaksi vuonna 2020. Se on autoyhtiö, joka on toistuvasti
nimetty alan johtajien joukkoon yritysten vastuullisuutta arvioivien Dow Jones Sustainability -indeksien historiassa.
BMW 3-sarja on ollut vastuullisen ajamisen ilon edelläkävijä jo yli neljä vuosikymmentä. Sen seitsemäs sukupolvi jatkaa
edeltäjiensä osoittamalla tiellä. Monipuoliset Sedan ja Touring ovat nyt saatavana ladattavana Plug-in Hybridinä
ja kevythybridinä sekä älykkäällä xDrive-nelivedolla.

UUSI BMW 320e -MALLI ALK. 44.729 €.
BMW 3-sarjan ladattavien hybridien mallisto on kasvanut uusilla
BMW 320e Sedan ja Touring sekä BMW 320e xDrive Touring -malleilla.
Lue lisää: BMW.fi/3-sarja.

#joyelectrified by

BMW 320e A Sedan Plug-in Hybrid, alk. 44.728,79 €, sis. autoveron ja toimituskulut. Vapaa autoetu 840 €/kk, käyttöetu 675 €/kk.
*EU-yhd. kulutus 1,3 l/100 km, CO2-päästöt 30 g/km (320e A Sedan Charged Edition). Sähköinen toimintamatka jopa 60 km.
BMW 320e A Touring Plug-in Hybrid, alk. 46.113,64 €, sis. autoveron ja toimituskulut. Vapaa autoetu 850 €/kk, käyttöetu 685 €/kk.
*EU-yhd. kulutus 1,5 l/100 km, CO2-päästöt 33 g/km (320e A Touring Charged Edition). Sähköinen toimintamatka jopa 59 km.
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BMW 5-sarja on aina ollut segmenttinsä suunnannäyttäjä ja turvallinen arjessa.
Nyt monipuoliset Sedan ja Touring ovat saatavana sekä ladattavana hybridinä,
että kevythybridinä ja xDrive-nelivedolla. BMW 5-sarjan kevythybridi hyödyntää ajon
aikana varastoitua jarrutusenergiaa. Se vähentää polttoaineen kulutusta, joten tankillinen
riittää entistäkin pidemmälle. Kattavasti varustellut ladattavat Charged Edition -mallit
sisältävät vakiona Connected-paketin, joka tarjoaa mm. peruutuskameran, navigoinnin,
lämmitetyn ohjauspyörän sekä puhelimen langattoman latauksen.
Lue lisää: BMW.fi/5-sarja.
BMW 530e Sedan Plug-in Hybrid, alk. 57.953,53 €, sis. autoveron ja toimituskulut. Vapaa autoetu 1.020 €/kk, käyttöetu 855 €/kk.
*EU-yhd. kulutus 1,4 l/100 km, CO2-päästöt 31 g/km (530e A Sedan Charged Edition). Sähköinen toimintamatka jopa 60 km.
BMW 530e Touring Plug-in Hybrid, alk. 59.993,36 €, sis. autoveron ja toimituskulut. Vapaa autoetu 1.050 €/kk, käyttöetu 885 €/kk.
*EU-yhd. kulutus 1,5 l/100 km, CO2-päästöt 35 g/km (530e A Touring Charged Edition). Sähköinen toimintamatka jopa 56 km.
*Kulutukset ja päästöt määritelty WLTP-testimenetelmän mukaisesti. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa

sähköajon osuus, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Kuvien autot erikoisvarustein.

www.laakkonen.fi / 11

Joustavat
rahoitusvaihtoehtomme
Rahoitukseen tarjoamme useita eri vaihtoehtoja, jotka antavat pelivaraa auton
hankintaan. Nimetty yhteyshenkilömme toimii tarvittaessa neuvonantajana.

Leasing
Yritysmyyntipalvelumme tekee yhteistyötä kaikkien
Suomen suurimpien leasing- ja rahoitusyhtiöiden
kanssa. Asiakkaamme voivat valita yritykselleen
sopivat automerkit ja -mallit ja tehdä leasing- tai
rahoitussopimuksen kauttamme.
Laakkonen leasing on Laakkosen oma täyden
palvelun huoltoleasingpalvelu. Huoltoleasing on
vaivaton ja helposti budjetoitava yritysautoratkaisu.
Sopimusaika on yrityksen tarpeiden mukaan
24–48 kk.
Rahoitusleasing on pankkien tarjoama rahoitusmuoto, jossa auton huolto- ja ylläpitokustannuksista
vastaa asiakas eli auton vuokraaja. Sopimukseen
voidaan myös vaivattomasti yhdistää huolenpitosopimus ja vakuutus. Sopimusaika on tavallisesti
24–48 kk.

www

FiksuDiili on kiinteään kuukausimaksuun perustuva joustava sopimusmuoto, jolla uuden auton saa
käyttöön 2–4 vuodeksi pienellä kuukausierällä ja
ilman käsirahaa. Sopimuksen päättyessä asiakas voi
lunastaa auton itselleen maksamalla suuremman
viimeisen erän tai palauttaa auton liikkeeseen ja
halutessaan ottaa käyttöönsä jälleen uuden auton
FiksuDiilillä.
GreenDiili on FiksuDiiliä vastaava sopimus hybridi-,
sähkö- ja kaasuautoille.

www

Laakkonen FiksuDiili ja GreenDiili

Laakkonen-leasingpalvelut

Osamaksu
Räätälöimme asiakkaalle sopivan kuukausierän
ja hoidamme kaikki rahoitusjärjestelyt. Ostettava
auto käy yleensä vakuutena.

Vuokra-auto, sijaisauto, odotusauto.
Kaupunkiauto, farmariauto, pakettiauto.
Reissuauto, loma-auto, muuttoauto.

Kaikki autot kaikkiin tarpeisiin.

www.avis.fi
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FIKSU TAPA HANKKIA UUSI AUTO.

LAAKKOSEN FIKSUDIILI

alk. 199€/kk

*

Laakkonen tarjoaa fiksun tavan hankkia auto 2-4 vuodeksi ilman käsirahaa.
Kiinteä kuukausimaksu sisältää myös talvirenkaat. FiksuDiili on fiksu myös
sopimuksen päättyessä, voit palauttaa auton tai lunastaa sen itsellesi
maksamalla viimeisen suuremman osamaksuerän tai voit hakea uutta
FiksuDiili-sopimusta uuteen autoon. Valitse omasi laajasta mallistosta!

Osta heti verkosta laakkonen.fi/fiksudiili
*FiksuDiili -rahoitusesimerkki: ŠKODA SCALA 1,0 TSI 95 Active rahoitettava osuus talvirenkaineen, toimituskuluineen 18.120,98 €, sopimusaika 48 kk/
40 tkm, korko 2,95 %, kuukausierä 199 €. Poikkeava viimeinen erä 11.340,12 €. KSL:n mukaisen luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 20.705,11 €.
Todellinen vuosikorko 4,45 %. Kuukausierä sisältää luotonperustamismaksun 249 € ja käsittelymaksun 12 €/kk. FiksuDiili -rahoitus edellyttää hyväksyttyä
luottopäätöstä ja kaskovakuutusta. Palvelun tuottaa OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, Helsinki tai Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9,
Helsinki. Hinnat voimassa toistaiseksi ja ainoastaan Laakkosen liikkeissä. Ei voi yhdistää muihin kampanjoihin/etuihin. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Espoo
Helsinki
Joensuu

Jyväskylä
Kerava
Kouvola

Kuopio
Lahti
Lappeenranta

Lieksa
Porvoo
Tampere

Turku
Vantaa
Varkaus

IDEASTA
OHITTAMATTOMAAN
TOTEUTUKSEEN
– teippaukset ja näkyvyysratkaisut,
jotka huomataan
Ajoneuvoteippaukset henkilöautoista
kuorma-autoihin ja lentokoneisiin
Messuosastot, promopisteet ja
muut tapahtumamateriaalit
Julkisivumainokset, kyltit ja opasteet
Myymälämarkkinoinnin ratkaisut tuoteständeistä
liiketilan kokonaisilmeen toteutukseen

Laakkosen virallinen autoteippauskumppani
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Kattavat huolenpitopalvelut
kaikille automerkeille
Olemme täyden palvelun autotalo ja tarjoamme asiakkaallemme luotettavan auton
ohella myös monipuoliset huoltopalvelut.
Teemme ammattitaidolla perinteisten polttomoottoreiden
huollot ja tarjoamme lisäksi kaikki sähköautojen tarvitsemat
huoltopalvelut. Panostamme myös monimerkkihuoltoon.
Huoltokäynteihin liittyvät rutiinit hoituvat helposti myös
palveluautomaatillamme, joka on avoinna vuorokauden

www

ympäri viikon jokaisena päivänä. Palveluautomaatilla
on mahdollista muun muassa jättää ja noutaa auton
avaimia, hyväksyä huollon työmääräyksiä ja maksaa
huoltolasku autoa noudettaessa.

Lisätietoa huolenpitopalveluistamme saat omalta yhteyshenkilöltäsi.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
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Palveluihimme kuuluvat:
͜
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͜
͜
͜
͜
͜
͜
͜
www

huoltopalvelut
renkaiden vaihdot ja rengassäilytys
sijais- ja odotusajan autopalvelu
Laakkonen-huoltosopimukset
merkkikohtaiset huolenpitosopimukset
tuki vahingon sattuessa
vauriokorjauspalvelu
tuulilasikorjauspalvelu
katsastuspalvelu
huoltovideot.

Huoltovaraukset
verkossa 24/7

www

Tutustu
huoltovideoihin

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

Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj

31678095_OP_Yrityspankki_ilmoitus_186x135mm.indd 1
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n yhdessä
hyvää.
Vastuuntuntoisesti

yhdessä Kummien kanssa

t autosi Laakkosella, olet mukana
vää ja
auttamassa pieniä potilaita.
Laakkonen on viime vuosina kanavoinut yhteiskunnallisiin hankkeisiin suuntaa-

mansa varat lasten ja perheiden auttamiseen. Yhtiömme aloitti vuonna 2021 jo
kymmenennen yhteistyövuotensa Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa.

n on jo 10 vuoden ajan tukenut
Kummien kautta
Laakkonen on tukenut
aktiivisesti
nuorten mielenterveystyötä,
Kummien
arvokasta
työtä
Suomessa
lasten syöpäsairauksien tutkimusta ja Uuden lastensairaalan laitehankintoja. Yksi
kummilahjoitusten
anutmerkittävimmistä
yhteensä
500.000käyttökohteista
euroa.on lasten sydänläppähanke.
Suomi on pioneerimaa siihen liittyvän desellurisaatio-menetelmän käyttöönotossa.

Laakkosen lahjoittamia
on kertynyt yhteensä jo puoli miljoonaa euroa.
n käytetty
mm.varoja
sydänläppähankkeen
Lahjoitetut rahat kertyvät autohuolloista, joten jokainen huoltoasiakkaamme on
mukana tekemässä hyvää. Varoja kerrytetään
myös erilaisilla asiakastempauksilla.
n ja käyttöönottoon,
lastentautien
n, lastenklinikoiden laitehankintoihin
www
ja nuorten
Cool Kids
-projektiin.
Tehdään
yhdessä
hyvää.
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FORD TAKUU
VUOTTA tai
100 000 km

FORD
HYBRID
FORD SUV-CROSSOVERIT
LADATTAVASTA KEVYTHYBRIDIIN

Fordin SUV-mallisto tarjoaa erilaisia hybridi-vaihtoehtoja juuri
sinun tarpeisiisi. Kaikissa SUV-malleissa yhdistyy nerokas
tilankäyttö ja älykkäät teknologiat. Puma kevythybridin akku
latautuu automaattisesti ajon aikana. Kugan saa sekä
itselataavana että ladattavana hybridinä. 7-paikkainen Explorer
ladattava hybridi AWD tarjoaa vetovoimaa jopa 2500 kiloa.

Ford Puma-malliston CO2-päästöt 121–155 g/km ja EU-keskikulutus 5,4–6,8 l/100 km. Ford Kuga-malliston CO2-päästöt
32–150 g/km ja EU-keskikulutus 1,4–5,7 l/100 km. Ford Explorer-malliston CO2-päästöt 71 g/km ja EU-keskikulutus
3,1 l/100 km (WLTP-mittaus). Ford-takuu 5 v tai 100 000 km (2 v ilman kilometrirajoitusta). Kuvan autot erikoisvarustein.

ford.fi
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ELÄ ENEMMÄN

TÄYDELLISESTI VARUSTELTU

OPEL INSIGNIA
200 HV AUTOMAATTI
INSIGNIA BUSINESS

34 990 €

HUIPPUVARUSTELTU INSIGNIA-MALLISTO
AINA VIIDEN VUODEN TAKUULLA*
FULL LED -ajovalot
Digitaalinen mittaristo
Multimedia Navi Pro -järjestelmä

Keyless Go
Urheiluistuimet edessä
Peruutuskamera

Uusi Opel Insignia -malliston kokonaishinta alkaen 32 989,28 € (sis. toimituskulut 6 00 €). Malliston yhdistetty kulutus 5,0–8,3 l/100km ja
CO2-päästöt 130–170 g/km (uusi WLTP-mittaus). *Takuu viisi (5) vuotta / 100 000 km Opel FlexCare -jatkoturvalla, joista kaksi (2) ensimmäistä
vuotta ilman kilometrirajaa. Kuvan auto erikoisvarustein.
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FORD TAKUU
VUOTTA tai
100 000 km /
150 000 km

LET’S TALK
BUSINESS
KAIKENKOKOISIIN KULJETUKSIIN
SUOMEN SUOSITUIMMAT* PAKETTIAUTOT
Kun tarvitset kantavuutta ja 1–15 m3 kuormatilaa, Ford-hyötyajoneuvot
tarjoavat kuljetusratkaisun. Valitsetpa minkä tahansa malleistamme,
on vakiona kattava varustelu ja Ford Takuu 5 vuotta/100 000 km
tai 150 000 km (2 vuotta ilman km-rajaa).

KUVASSA TRANSIT CUSTOM VAN, TRANSIT VAN & RANGER. MALLISTOSSA ON MYÖS FIESTA VAN, TRANSIT COURIER
& TRANSIT CONNECT. Ford Transit Custom Van -malliston CO2-päästöt 67–242 g/km, EU-keskikulutus 2,1–9,3 l/100
km. Ford Transit Van -malliston CO2-päästöt 215–297 g/km, EU-keskikulutus 8,2–11,3 l/100 km. Ford Ranger -malliston
CO2-päästöt 222–277 g/km, EU-keskikulutus 8,5–10,5 l/100 km. *Lähde: Traficom, pakettiautojen ensirekisteröinnit
2019–2021. Kuvan autot erikoisvarustein.

ford.fi
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Autokonserni
Laakkonen Yritysmyynti
yritysmyynti@laakkonen.fi
vaihde 010 309 2500

• www.jssuomi.fi

www.laakkonen.fi

