Uutiset

13

CARAVAN

Tuulilasit integroituihin matkailuautoihin
BussiPro Oy:ltä
Lahtelainen BussiPro Oy on
toiminut vuodesta 2008 tukkukauppiaana linja-autoalalla mm.
tarjoten liikennöitsijöille uudet
tuuli- ja sivulasit kaikenmerkkisiin autoihin joustavasti ja
nopeasti, myös valmiiksi asennettuina. Nyt BussiPro tarjoaa
samat ykkösluokan palvelut
myös karavaanareille! Bussi
Pro Oy ja AutoCaravan Finland
Ry ovat aloittaneet yhteistyön,
jonka myötä yhdityksen jäsenet
saavat alennuksia Bussipro Oy:
ltä hankkimistaan palveluista
Kustannussäästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
BussiPro omaa läheiset suhteet
kotimaisiin lasivalmistajiin ja Keski-Euroopan keskusvarastoihin.
Automaahantuojien tarjoamien
alkuperäisten varaosalasien sijaan
BussiPro tarjoaa tukkuperiaatteella lasin alkuperäiseltä valmistajalta
hankittuja laseja, jolloin varaosahinnat putoavat huomattavasti.
BussiPro:lla on olemassa valmiit
sopimushinnastot eri vakuutusyhtiöiden kanssa, jolloin tarkastuskäsittelyt helpottuvat ja nopeutuvat.

Alhaisempien lasihintojen myötä
korvattavien lasivahinkojen summat alenevat, jolloin pitkässä juoksussa vakuutusmaksujen korotuspaineet tasaantuvat.
AutoCaravan Finland Ry:n jäsenet
saavat alennusta tuotteesta riippuen jopa 10 %. Alennus on voimassa,
kun jäsen toimii itse loppuasiakkaana.

koontuneen tilalle.
BussiPro tarjoaa lasit myös asennettuina sen omilla sopimuskorjaamoilla ympäri Suomea. Palveluiden
läheisyys minimoi ylimääräiset siirtokustannukset.

Toimitukset laajasta valikoimasta
nopealla toimitusajalla

BussiPro Oy:n palvelupisteinä toimivat maankattavasti koulutetut
ja kokeneet yksiköt, pohjoisin korjaamo sijaitsee Oulussa ja eteläisin
Espoossa.Tuulilasin vaihto vaatii
erityisosaamista ja BussiPro:n sopimuskorjaamot ovatkin tottuneet
raskaan kaluston lasinvaihtoihin,
joten ne ovat valmiita palvelemaan
myös matkailuautoasiakkaita! Lasinvaihdon lomassa onnistuu myös
ilmastointilaitteiden tai lisälämmittimien huolto.

Bussipro Oy tarjoaa yleisimmät lasit
suoraan varastosta nopealla toimitusajalla. BussiPro:n kautta kannattaa kysellä myös muita hankalasti
saatavia varaosia ja tarvikkeita, sillä
esim. sähkökäyttöisiä aurinkoverhoja käytetään myös BussiPro:n
päätoimialalla, linja-autoissa.
Lahden Caravan –messujen yhteydessä moni autokaravaanari kyseli
lämmitettävien tuulilasien perään,
joita nykyisin on BussiPro:n kautta
mahdollista valmistuttaa erikoistilauksella.
Yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa merkitsee joutuisampia vahinkokäsittelyjä. Sen myötä asiakkaat
saavat nopeammin uuden lasin rik-

Kokemuksella ja ammattitaidolla

Hymer:n uusimman B-sarjan tuulilasia esiteltiin Lahden
Caravan 2010 –messuilla Jussi Rauniston johdolla.

Osoitteessa www.bussipro.ﬁ mm.
päivitetty lista saatavilla olevista
tuulilaseista.

Kuvassa uusi lasi kohdistetaan tarkasti oikealle paikalleen, jotta vesivuotoja ei
pääse syntymään.

www.bussipro.ﬁ

• Tuuli- ja sivulasit sekä asennukset
• Kori- ja voimansiirron kunnostukset
• Maalaukset isoihin ja pieniin autoihin
• Ilmastointi- ja lisälämmitin korjaukset
• Autoalan asiantuntijapalvelut ja koulutukset

• Eura • Kausala • Lahti • Lappeenranta • Mäntsälä • Savonlinna • Tampere • Oulu
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