
Myyntitili - 
Autojen välitysmyynti
Myyntitili on palvelu sinulle, joka et halua myydä autoasi itse.

Myyntitili:

• Annamme hinta-arvion autostasi

•  Lunastamme autosi mahdollisen loppuvelan

• Vakuutamme autosi koeajoille sekä mahdollisille 
siirroille

• Puhdistamme, kiillotamme ja viimeistelemme autosi 
myyntikuntoon

• Otamme autostasi studiotasoiset valokuvat ja laadimme 
myynti-ilmoituksen

• Mainostamme autoasi valtakunnallisissa autokaupan 
portaaleissa sekä muissa medioissa

• Laadimme autosi myyntiasiakirjat

• Rekisteröimme autosi ja teemme siitä ilmoitukset 
vakuutusyhtiölle

• Palvelemme sinua henkilökohtaisesti koko 
myyntiprosessin ajan

• Autokaupan ammattilaiset myyvät sinun autoasi

• Autoliikkeenä voimme ottaa vaihdossa tarjottavan auton

• Monipuoliset rahoituspalvelut auton ostajalle

• Automyyjä laatii kaikki paperit ja vakuutukset kerralla 
kuntoon

Sijaisauto

• Sopimusasiakkaalle sijaisauto alkaen 13€/vrk  
 myynnin ajaksi

• Sijaisautot ovat uusia ja sisältävät vakuutuksen

Esimerkkejä autoistamme:

• Nissan Micra IG-T 90 Visia, 2018

•  Volkswagen Polo Trendline 1.0, 2018

Myyntitili

yksityisasiakkaille

• Aina paras markkinahinta

• Ostajalle rahoitus-
mahdollisuus ja auto-
liikkeen kampanjaedut

• Ammattimainen ja  
luotettava myyntityö

• Nopea myyntiaika

• Sijaisautopalvelut

• Loppuvelan lunastukset 

• Kaikki autokaupan  
paperityöt 

• Rekisteröinnit ja  
viran omaisilmoitukset
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Mikä on  

Vaihtoautomaa?

• Täyden palvelun  

autoliike: vaihtoautojen 

osto ja myynti

• Yli 20 vuotta vaihto-

autokaupan kokemusta

• Liikevaihto yli 20 milj.

• Useita liikkeitä ympäri 

Suomen

• Kotimainen

• Yksityisesti omistettu

• Toimeksiantojen  

edelläkävijä yli 10 v.  

kokemuksella

Myyntitili

yritysasiakkaille

• Palvelu täysin tulovero- 
vähennyskelpoinen

• Ammattimainen myyntityö 

• Aina paras markkinahinta 

• Rahoitus auton ostajalle

• Vaihtoauton vastaanoton 
mahdollisuus

• Nopea myyntiaika

• Reklamaatioiden käsittely

• Auton myyntikunnostus: 
Pesu, kiillotus, katsastus, 
huolto ja renkaat ym.

• Studiotasoinen valokuvaus 
ja ammattilaisen laatima 
myynti-ilmoitus

• Sijaisauto ja muut joustavat 
liikkumisen palvelut

• Kuukausimaksuton puite-
sopimus aina voimassa,  
kaikille yrityksen autoille 

Tee 

yritysasiakkaan

puitesopimus 

NYT!

Myymme yritysten 

käyttö- ja 

työsuhdeautot 

myynti-

toimeksiantoina!

Sinun yrityksesi parhaaksi!

Helppoa ja vaivatonta!


