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ilmoitus

BMW-huoltoihin erikoistunut JW-Service muutti

Joonas Wikströmin JW-Service muutti huhtikuussa uusiin tiloihin Piikkiön keskustaan.

Uudessa hallissa JW-Servicen asentajilla on käytössään muun muassa neljä nosturipaikkaa.

BMW-autoihin erikoistunut Autopalvelu JW-Service Oy on saanut upouudet tilat aivan Piikkiön
keskustasta,
Korvenmäentie
15:stä. Huhtikuussa tapahtunut
muutto toi yrityksen 110-tien ja
E18 -tien välittömään läheisyyteen.
- Voimme tarjota kaikki
BMW-huollot ja korjaukset erittäin järkevään hintaan koko Turun seudun asiakkaillemme. Turkuun tästä on vain 15 minuutin
matka, ja annamme asiakkaiden
käyttöön tarvittaessa myös sijaisauton, yrittäjä Joonas Wikström
sanoo.

- Täytämme uuden BMW:n
sähköisen huoltokirjan, jolloin
auton takuu säilyy. Tehdasyhteys
mahdollistaa auton historian selailun, ja pystymme katsomaan

- Uudet tilamme ovat sekä
viihtyisät että varta vasten tätä toimintaa varten suunnitellut.
Meillä on nyt muun muassa neljä nosturipaikkaa.
Joonas Wikström perusti JW-Servicen vuonna 2016.
Taustalla oli pitkä kiinnostus
BMW-autoihin, joiden huoltoihin ja korjauksiin sekä optimointeihin yritykseltä löytyvät kaikki erikoistyökalut, testerit ja ohjelmistot.
- Käytössämme on BMW:n
alkuperäiset testi- ja päivitysohjelmistot. Vaikka teemme huoltoja ja optimointeja myös muil-

le merkeille, riittää Turun seudulla BMW-asiakkaita. Autoliikkeet
ovat yksi asiakasryhmä, mutta
huollamme myös esimerkiksi yritysten pakettiautot.
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esimerkiksi avoinna olevat kampanjat. Noudatamme BMW:n
huolto- ja korjausohjeita, ja asiakas saa aina dokumentin siitä,
mitä autolle on tehty, Wikström
kertoo.
- Pystymme koodaamaan
ja ohjelmoimaan myös käytetyt
ohjainlaitteet ja tämä voi tuoda asiakkaalle isotkin kustannussäästöt. Huollot tehdään
BMW:n alkuperäisillä tai alkuperäistä vastaavilla huolto- ja
varaosilla. Työllä on kahden
vuoden takuu.
Autojen optimoinnilla haetaan tehon ja suorituskyvyn li-

säystä – ja samalla säästetään
usein myös polttoaineen kulutuksessa.
- Monella merkillä on samasta moottorista useita eri tehoversioita, joten pienellä ”säädöllä” saadaan matalaviritteisestäkin mallista usein samat luvut
kuin tehokkaammastakin, Joonas Wikström vinkkaa.
Tehonmittauksia JW-Service
suorittaa aina 1500 hevosvoimaan asti jarrullista Dynomax
1500 -dynamometria käyttäen.
Katsastusta varten asiakas saa
tarvittaessa Trafin vaatiman tehonmittaustodistuksen.

