
YOUR BRAND. OUR DELIVERY.

Varustelu osana 
tehdastoimitusta 

Assix-lisävarusteluratkaisut ovat nopea  
ja helppo tapa saada sekä henkilö- että hyöty-
ajoneuvot käyttövalmiina ja viimeisteltyinä 
tehdastoimituksen yhteydessä. Lyhyempi 
toimitusaika nopeuttaa pääomien kiertoa ja 
antaa varmuutta myös leasing-toimituksiin.



Noin joka kymmenes  
Suomessa myytävä uusi  
ajoneuvo varustellaan meillä 

Tekniikka kehittyy ja tehdasasennettavien  
lisävarusteiden määrä kasvaa vähitellen. Siitä huolimatta 
Suomen olosuhteet, toimitusaikapaineet ja ammattilaisten 
erilaiset tarpeet pitävät jälkiasennettavien varusteiden 
kysynnän korkeana. 

Toimitusajalla on merkitystä
Laadun lisäksi muun muassa toimitusaika on yksi  
merkittävä tekijä loppuasiakkaan ostokokemuksessa.

Hyödynnä tuotekehitystämme 
Tuotekehityksemme seuraa aktiivisesti automallien  
muutoksia ja kehittää lisävarusteita sekä automyynnin 
vinkkien että kysynnän perusteella.

      Ota yhteyttä! 

Assistore.fi – tietoa täynnä 

Verkkokauppamme löydät  
osoitteesta Assistore.fi. 
Sieltä näet myös autojen toimitustilanteen.

http://www.assistor.fi/yhteystiedot


Assix-lisävarusteluratkaisut
Assix-lisävarusteluratkaisut on kehitetty auto- 
markkinoiden tarpeisiin yhdessä alan ammattilaisten 
kanssa. Tarjoamme ratkaisut yrityksesi vaatimuksiin 
perustuen. Keskitetty varustelu on kustannustehokas 
ratkaisu sekä henkilö- että hyötyajoneuvoihin, kun 
halutaan varmistaa varustelun tasalaatuisuus läpi koko 
kaluston. Nopea toimitus takaa ajoneuvojen sujuvan 
käyttöönoton ja etukäteen sovitulla budjetilla vältetään 
yllättävien kulujen syntyminen. 

Assistore.fi
Verkkokauppamme lisävarustevalikoima tuo  
helppoutta ja tehokkuutta automyyjien työskentelyyn 
ja tarjouksen viimeistelyyn. Automyyjä voi yhdessä 
asiakkaan kanssa tilata keskitetysti kaikki tarvittavat 
lisävarusteet suoraan verkkokaupasta, minkä jälkeen 

auto varustellaan automaattisesti tilauksen mukaan 
tehtaalta saapumisen jälkeen. Tilauksen seuranta on 
helppoa verkkokaupan yhteydessä olevan Assistore.fi -
portaalin kautta.

Räätälöity palvelu
Suuremmalle ja vaativammalle kalustolle  
tarjoamme räätälöidyn palvelun, joka mahdollistaa  
parhaiden ratkaisujen löytämisen kaikkiin tarpeisiin. 
Tuotekehitysosastomme toteuttaa yhdessä asiakkaan 
kanssa suunniteltuja varustekokoonpanoja, luoden 
uudenlaiset ratkaisut monimutkaisimpiinkin  
asiakkaiden tarpeisiin. Integroimalla ajoneuvojen 
rakentamisen sekä viimeistelyn tehdastoimituksen 
yhteyteen, saavutetaan erinomainen lopputulos sekä 
kustannusten, laadun että toimitusajan suhteen.



Korin ulkopuoliset varusteet
• Vetokoukut 
• Astinlaudat ja lisäpuskurit 
• Kylkisuojat 
• Takalaitanostimet, rampit ja vinssit 
• Jousien vahvistukset 
• Kattotelineet 
• Kuljetustasot 
• Tikkaat 
• Kromiosat 
• Sisälokasuojat, roiskeläpät 
• Mainosteippaukset

Korin sisäpuoliset varusteet
• Vaneroinnit ja väliseinät 
• Ajoneuvokalusteet 
• Lisäikkunat 
• Kiinnityskiskot ja kuljetusputket 
• Pyöräkotelon suojat 
• Kumimatot 
• Penkit ja työtasot 
• Sähköpistokkeet

Turvallisuus 
• Peruutuskamerat ja -tutkat 
• Varashälyttimet 
• Navigointilaitteet 
• GPS-paikantimet

Valaistus 
• Tavaratilan lisävalaistus 
• Lisävalot 
• Työvalot 
• Hälytysvalot

Lämmitys 
• Lohkolämmittimet 
• Polttoainekäyttöiset lämmittimet

Sähköasennukset 
• Akkulaturit 
• Invertterit



”Assistor hoitaa tuotantoautojemme  
logistiikan uusien autojen lisävarustelusta  

realisoitavien autojen myyntikunnostukseen. 
Kokonaislogistiikan hallinta mahdollistaa  

myös yhä käyttökelpoisten lisävarusteiden  
uusiokäytön, mikä tuo meille merkittäviä  

kustannussäästöjä.”  
 

Juha Miettinen  
kalustopäällikkö, Eltel Networks



Assistore.fi – Lisävarusteiden  
tilaukset ja tilauksen seuranta  
helposti verkossa

Lisävarusteiden verkkokauppa 
Assistore.fi on automyyjän kumppani niin tarjous-  
kuin tilausvaiheessa. Varustetarjouksen voi liittää  
kätevästi autotarjoukseen ja tilata varusteet  
verkkokaupassa kun kauppa syntyy. Verkkokauppa  
suosittelee juuri kyseiseen automalliin soveltuvia  
varusteita, mikä helpottaa varusteiden valintaa  
huomattavasti. Tilaamalla verkkokaupan kautta  
varmistat, että tilauksesi käsitellään nopeasti. 

Ajoneuvojen toimitusseuranta 
Assistoresta näet yrityksellesi saapuvien  
ajoneuvojen toimitustilanteen reaaliaikaisesti.

Haluatko kuulla lisää? 

    Ota yhteyttä!

http://www.assistor.fi/yhteystiedot

