Helppoa matkantekoa
- lähelle ja kauas

Viemme sinut onnistuneelle matkalle

Juuremme ovat Uudellamaalla, mutta
verkostomme kattaa koko Suomen sekä
ulkomaat.

VENTONIEMI OY on vuonna 1928 perustettu perheyritys, joka harjoittaa linja- ja
tilausajoliikennettä eteläisessä Suomessa. Vetovastuu yrityksestä on jo kolmannella
sukupolvella.
Meillä on vuosikymmenten kokemus matkanteosta. Emme
kuitenkaan tarjoa vain kuljetuspalvelua, vaan pidämme
kokonaisvaltaisesti huolta siitä, että matkantekosi sujuu
toivotulla tavalla ja turvallisesti.
Mahdollisiin muutoksiin pystymme reagoimaan nopeasti,
sillä palveluksessamme on noin 80 kuljettajaa ja valikoimassamme reilut 50 bussia. Jotta pystymme tarjoamaan joustavaa palvelua myös tulevaisuudessa, kehitämme yrityksen
toimintaa ja henkilökuntamme osaamista jatkuvasti.

Kaikki korityöt busseihin
puh. 044 553 0240

Korjaamme &
päivitämme bussisi!

Vaakatie 12
15560 NASTOLA
www.matt-metal.fi

VENTONIEMEN MATKAA JA LAATUA TURVAAMASSA

SENSIOR™-ajoseuranta
TA I PA L E T E L E M AT I C S . C O M

Matkat toiveittesi mukaan
Onnistunut matka on monen
asian summa. Tarvitaan
huolellista suunnittelua sekä
tien päälle laadukas bussi ja
luotettava kuljettaja. Lopputuloksen kruunaa iloinen
mieli.
Myyjämme auttavat matkan suunnittelun
kaikissa vaiheissa tai halutessasi räätälöivät
täysin valmiin matkapaketin toiveittesi
mukaan. Heillä on kokemusta tuhansien pelireissujen, työmatkojen, sukujuhlien, partioretkien ja muiden matkojen toteutuksesta.
Matkalla sinua ja seuruettasi palvelevat ystävälliset kuljettajamme. He ovat kokeneita
ammattilaisia, joille hyvä asiakaspalvelu on
sydämen asia. Kuljettajilla on lain vaatima
ammattipätevyys, ja he osallistuvat säännöllisiin koulutuksiin.

Hyvä matka alkaa Ventoniemeltä,
onpa suuntana kotimaa,
Eurooppa, Baltia tai Venäjä.
Pyydä tarjous tilausajosta!
www.bussi.fi/tilausajot/
pyyda-tarjous-tilausajosta
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Näillä matkaan

Meiltä löytyy vaihtoehtoja niin näppärään
siirtymiseen paikasta A paikkaan B kuin
pidemmillekin matkoille. Koska kalustomme
on laaja, voimme huolehtia monen tuhannen
hengen kuljetuksista. Bussimme ovat hyvin
varusteltuja, siistejä ja hyvin huollettuja.

TUTUSTU BUSSEIHIMME MYÖS NETISSÄ
www.bussi.fi/tilausajot/tutustu-busseihimme

Maksibussissa on hulppeat tilat mukavaan
matkantekoon. Paikkoja on 66 matkustajalle
ja reilulle määrälle matkatavaroita.
Normaalibussi on loistovalinta niin pitkälle
reissulle kuin teatteriretkelle. Bussissa on
noin 50 paikkaa.
Midibussi soveltuu 20–30 hengen tilausajoretkille ja työmatkoille. Varustelu mahdollistaa vaikkapa leffan katselun tai kokouksen
pitämisen matkan aikana.

RASKAAN KALUSTON
ERIKOISLIIKE

010 423 4477

www.hinaushaapanen.fi

Kalustomme säännöllinen
huolto takaa matkustajillemme mahdollisimman
mukavan ja turvallisen
matkustamisen.

Minibussi sopii erinomaisesti pienemmälle,
alle 20 hengen seurueelle. Bussissa on
nahkaistuimet, laadukkaat viihdelaitteet ja
mahdollisuus pitää palavereita.
Invabussissa on tukeva invahissi, jopa
kahdeksan pyörätuolipaikkaa ja tavallisia
istumapaikkoja.
Museobussimme Siipi-Wiima kuljetti
matkustajia ensi kertaa vuonna 1961. Bussilla
taitetaan lyhyitä matkoja kesäisin.

HUOLEHDIMME AUTOSTASI
KUIN OMASTAMME

Mercedes-Benz erikoistunut autohuolto

Huollot ja korjaukset henkilö- ja pakettiautoille

010 2085555
lmdservice.fi

Pietiläntie 8, 13130 Hämeenlinna

myynti@ventoniemi.fi
puh. 019 460 0060
www.bussi.fi
Tarkemmat yhteystiedot osoitteesta
www.bussi.fi/yhteystiedot

• www.jssuomi.fi

Ventoniemi Oy

