autoasi.fi
www.huoltoykkonen.fi

korjaa käsityksesi
korjaamoista

Liity AUTOASI-korjaamon etuasiakkaaksi
jo tänään. Etuasiakkaana saat rahanarvoisia etuja.
Palauta oheinen lomake täytettynä
Tampereen Huoltoykkäseen, niin pääset heti
hyödyntämään ajankohtaisia etuasiakasetuja.

Etusi
lähes

150 €
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Sellukatu 1, 33400 TAMPERE
puh. 010 666 4927
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Katso mitä etuja saat etuasiakkaana:
Saat aina huollon yhteydessä:
• Sijaisauton (norm. 39 €)
etuhintaan 30 €
• Ilmastointihuollon, maks. 800 g kylmäaine R134 (norm 89 €) etuhintaan 49 €
etuhintaan 19 €
• Auton pesun (norm. 25 €)
0€
• Katsastuspalvelu huollon, korjauksen tai katsastustark. yhteydessä

Saat aina korjaamokäynnillä:
• Pyyhkijänsulat asennettuna (norm. työ 10 €)
• Vikakoodin luku (norm. 60 €)
• Renkaiden vaihto, henkilöautot (norm. 30 €)
• Renkaiden vaihto, pakettiautot (norm. 40 €)

Etuasiakkaana Sinulla on käytössäsi lähes
150 €:n arvoiset edut. Edut ovat korjaamokohtaisia.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

etusi
–10 €
etuhintaan 30 €
etuhintaan 25 €
etuhintaan 35 €

Etusi
lähes

150 €

30 päivää korotonta maksuaikaa:
Rahoituspalvelu
Tarjoamme Svea-rahoitusyhtiön kautta Sinulle mahdollisuuden maksaa autosi
huolto laskulla korottomalla ja kuluttomalla 30 päivän maksuajalla tai osamaksulla.
Myyjämme tarkistaa henkilötietosi ostoksen yhteydessä ja saat luottopäätöksen
heti. Laskulla ostaminen edellyttää, että olet yli 18-vuotias, sinulla on vakituinen
väestörekisterin mukainen osoite Suomessa ja että luottotietosi ovat kunnossa.

Osamaksu
Mikäli laskun summa ylittää 100 euroa, voit halutessasi vielä eräpäivään mennessä päättää
maksaa laskun erissä. Erissä maksaminen on joustavaa, sillä voit itse päättää, kuinka suuren
summan lyhennät kuukaudessa. Minimilyhennys on 10 % avoinna olevasta saldostasi. Erissä
maksamisen ohjeet on tulostettu laskusi tilisiirtolomakkeelle.
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Asiakastiedot
Täytä tietosi tähän ja palauta kaavake Tampereen Huoltoykköseen.
Saat ETUASIAKASKORTIN heti mukaasi.

Etunimi

Sukunimi

Postiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero
Sähköposti
Auton rekisterinumero
sähköpostitse

Haluan huoltotarjouksen

puhelimitse.

Autollani on ajettu __________________ km ___ / ___ / _______ (pp/kk/vv)
Minulle ei saa lähettää markkinointipostia
Korjaamo täyttää
nimesi etuasiakaskorttiin
tai sähköiseen järjestelmään
ja saat edut
heti käyttöösi!
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Tervetuloa Ykköshuoltoon!
Olemme Tampereella sijaitseva Ykköskorjaamo, joka ei tingi huollon laadusta. Huollamme autosi
toiveittesi mukaisesti ja ammattitaidolla. Asiakkaat ovat arvioineet meidät huolto- ja korjaamo
käynneillään Tampereen parhaimmaksi autokorjaamoksi vuonna 2014. Ylpeinä vaalimme tätä kunniaa.

Ykköspalvelut
Huoltoykkösessä työt tehdään vankalla ammattitaidolla. Huollamme kaiken merkkisiä autoja laadusta
tinkimättä. Lisätöistä sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen. Huoltoykkösessä auton huolto on
helppoa ja vaivatonta. Chrysler-, Jeep- ja Dodge-merkeistä meillä on yli 30 vuoden kokemus.
Toyotan ja Nissanin virallisena merkkihuoltona tunnemme autosi parhaiten ja henkilökuntamme
on saanut autosi merkin mukaisen koulutuksen. Myös mahdolliset Toyotan ja Nissanin tehtaan
takaisinkutsukampanjat huomioidaan autosi huollon yhteydessä veloituksetta.
Vastaamme mielellämme autohuoltoa tai -korjausta koskeviin kysymyksiisi ja annamme sinulle
tarjouksen työstä. Ota yhteyttä!
• Määräaikaishuollot kaikille merkeille
• Öljynvaihdot
• Vauriokorjaukset
• Diagnostiikka
• Vikakoodien luku
• Ilmastointilaitehuollot
• Sijaisautot huollon ajaksi
• Rengastyöt
• Ohjauskulmien tarkastus ja säätö (4-pyöräsuuntaus)
• Katsastuskorjaukset ja katsastuskäynnit
• Lisävarusteiden asennukset
• Varaosat
• Auton pesupalvelu
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