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Euromaster avasi uuden yrityspalvelupisteen
Nopeasti Turun talousalueen
merkittävimmäksi logistiikkakeskukseksi muodostuva Avantin
alue houkutteli myös Euromasterin avaamaan uuden, pelkästään yritysasiakkaille suunnatun
toimipisteensä Lietoon.
Maaliskuussa avautunut uudenlainen palvelupiste palvelee
alueelle sijoittautuneita yrityksiä,
joista suuri osa on Euromasterin
asiakkaita jo entuudestaan.
- Katsomme pitkälle tulevaisuuteen. Asiakkaiden näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää
tuottaa palveluita siellä, missä heidän kalustovirtansa kulkevat. Tavoitteemme on palvella kaikkia nykyisiä ja myös uusia yrityksiä. Tiedämme, että
Avantin alueelle on sijoittumassa myös monia yhteistyökumppaneitamme, sanoo Euromasterin aluepäällikkö Valtteri Viima.
- Olemme jo nyt saaneet palautetta siitä, että sijainti on loistava, ja uudet pidennetyt palveluaikamme on myös nähty erittäin myönteisenä uudistuksena. Olemme auki arkisin klo 7-19
ja lauantaisin klo 9-15. Kuuntelemme asiakkaita tietysti herkällä
korvalla ja tavoitteemme on palvella heitä silloin, kun tarvetta on,
Avantin palvelupisteen päällikkö
Jani Kervinen kertoo.
Liedossa hoituu raskaan kaluston koko rengashuolto renkaiden myynnistä kaikkiin muihinkin alan palveluihin. Rengaspalveluun kuuluvat kaikki asennukset ja korjaukset sekä rengashotellipalvelut.
Töitä tehdään kahdessa vuorossa, minkä lisäksi Euromasterin rengasrikkopalvelu pyö-

rii 24/7 periaatteella. Myös Euromasterin uusin palvelu GoMobile eli kuljetuskaluston liikkuva
rengashuolto Varsinais-Suomen
alueella toimii Liedon Avantista käsin.

Tilaa myös HCT-yhdistelmäajoneuvoille
Kuljetusalan palvelutarpeet ovat
rengashuollonkin osalta muutoksessa ja Euroopan suurin rengasliikeketju Euromaster haluaa
olla niitä eturintamassa kehittämässä.
Uudessa Avantin palvelupisteessä on muun muassa kaksi
raskaan kaluston läpiajettavaa
asennushallia, joihin myös erikoispitkät, 34,5 metrin HCT-yhdistelmäajoneuvot mahtuvat kokonaan sisään.
- Olemme viime vuosina siirtyneet uusiin toimitiloihin monissa kaupungeissa. Tässä Avantin rakennuksessa on pyritty ottamaan kaikki se oppi, mitä
muualla tehdessä olemme jälkikäteen kehittämismielessä huomioineet. Ajoreitit pitkille rekoil-

Euromasterin Avantin uusi yrityspalvelupiste palvelee arkisin
klo 7-19 sekä lauantaisin klo
9-15. Palvelupisteen päällikkö Jani Kervinen toivottaa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi Lietoon.
le on suunniteltu siten, että tulo palveluun on helppoa ja hallien läpiajettavuus mahdollista. Laajentumismahdollisuudetkin on otettu huomioon, Valtteri
Viima toteaa.
Euromasterin Avantin uusi
toimipiste korvaa Turun Runosmäessä suljetun toimipisteen
palvelut.
Palvelupiste tarjoaa myös yritysten kevyen kaluston (henkilöja pakettiautot) kaikki rengashuoltopalvelut ja rengashotellin
sekä kattavan valikoiman autonhuoltopalveluita, kuten kausihuollot, öljynvaihdot, ilmastointilaitteen täyttöhuollot sekä ohjauskulmien säädöt.  
Euromasterilla on Suomessa
64 palvelupistettä.
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• yritysasiakkaat, raskas ja kevyt kalusto
• renkaiden myynti, rengashuoltopalvelut ja
rengashotelli
• autohuoltopalvelut kevyelle kalustolle

