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Mediatiedote 30.4.2018 
Julkaisuvapaa 

Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa tekstin alla sijaitsevien linkkien kautta 
      

Kovanen-Yhtiöille kymmenen uutta Mercedes-Benz -tilataksia  
 
 

• Cabonline Finlandiin kuuluva Kovanen hakee valtakunnallista kasvua 
• Seuraavat kymmenen uutta Mercedes-Benz -tilataksia luovutetaan Kovaselle heinäkuussa 
• Veho TaksiCenter palvelee taksiyrittäjiä MB Airportissa myynti-, huolto-, vara-auto- ja 

pesupalveluilla 
 

 
Kovanen on Suomen suurin täyden palvelun henkilökuljetusyritys ja yksi maamme tunnetuimmista 
henkilökuljetusbrändeistä. Kovanen on tarjonnut laadukkaita kuljetuksia vuodesta 1978 alkaen. Yrityksen 
toimintaa ohjaa vahvat arvot korkeasta laadusta, asiakaslähtöisyydestä, turvallisuudesta ja 
ympäristöystävällisyydestä.  
Kovasen ammattitaitoinen henkilökunta palvelee vuoden jokaisena päivänä yhdessä monipuolisen ja 
markkinoiden edustavimman kaluston kanssa. Kovasen brändi tunnetaan tyylikkäällä black label -ilmeellä 
varustetuista Mercedes-Benz -limousine, sedan-taksi, tilataksi sekä pikkubusseista.  
 
Kovanen on aina jotain enemmän 
 
Kovanen tarjoaa laadukkaan ratkaisun niin yksittäisen henkilön kuin isommankin ryhmän erilaisiin 
kuljetustarpeisiin taksipalvelusta tilausajoihin. Cabonline Finlandiin kuuluvan Kovasen Fixu Taxin 
toimitusjohtaja Pekka Lounio kertoi uusien autojen luovutuksen yhteydessä, että yhtenäisen ja 
korkeatasoisen toiminnan takaamiseksi Kovasen kaikki autot Suomessa ovat varusteiltaan ja ulkonäöltään 
tyylikkäästi erottuvia. 
- Musta Mercedes-Benz ja Kovanen -brändi ovat yhtä. Meillä on ollut Mercedes-Benzin kanssa jo 
vuosikymmenten ajan hyvä yhteistyö. Kovanen tunnetaan mustista Mercedes-Benz takseista, tila-autoista 
ja pikkubusseista, ja näin tulee jatkossakin olemaan.  
- Yhtiömme elää Suomessa vahvan kasvun aikaa ja aiomme nousta merkittäväksi valtakunnalliseksi 
pelaajaksi. Haemme laajalla autopaletilla voimakasta kasvua ja tarjoamme myös yrityksemme sisällä 
franchising-periaatteella yrittäjille töitä. Vuoteen 2021 mennessä toimintamme laajenee käsittämään 
Suomen kymmenen suurinta kaupunkia. Heinäkuun alussa tulossa on samanlainen kymmenen Mercedes-
Benz -tilataksin rypäs lisää, Lounio paljastaa. 
 
Mercedes täyttää tilaajan ja asiakkaan toiveet 
 
Kovaselle toimitetut kymmenen uutta mustaa tila-autoa ovat Mercedes-Benz Vito 1 + 8-hengen tilatakseja, 
joita vauhdittaa taloudellinen ja vähäpäästöinen 2,1-litran 163- hevosvoimainen dieselmoottori.  
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Tilaajan ja asiakkaiden toiveet ja laatuvaatimukset täyttävä verhoilutyö sekä varustelu ovat Mercedes-
Benzin ja ylöjärveläisen Carsportin käsialaa. Kovanen ja Carsport ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1994 
alkaen. 
Autojen tärkeimmät tehdasvarusteet ovat led-ajovalot ja sähkötoiminen sivuovi. Carsportin toimesta auton 
sisätiloihin eteen ja taakse on rakennettu vartaloa hyvin tukevat ja aidolla nahalla verhoillut erikoisistuimet. 
Kovasen Mercedes-Benz -tilataksien 3+3+3 -istuinjärjestys palvelee etenkin lentokenttä- ja hotelliajoja. 
Kovasen kymmenen uutta ja tyylikästä Mercedes-Benz tila-autoa yhtiölle Mercedes-Benz Airportissa 
Vantaalla luovutti Veho Oy Ab:n toimitusjohtaja Kenneth Strömsholm ja autot vastaanotti Kovasen Fixu 
Taxin toimitusjohtaja Pekka Lounio. 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Antti Kaminen, myyntipäällikkö taksit, antti.kaminen@veho.fi, 050 3453151 
Pekka Lounio, toimitusjohtaja Fixu Taxi Oy, pekka.lounio@fixutaxi.fi, 040 044 4303 
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