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LIIKETOIMINTA-ALUEET

l Veho Henkilöautot
Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Mercedes-Benz- ja smart- 
henkilöautojen maahantuonti,  jälleenmyynti sekä huolto- ja 
korjauspalvelut. Veho-liikkeiden rinnalla itsenäiset  jälleenmyyjät 
täydentävät Mercedes-Benz-verkostoa. Veho-liikkeissä myydään  
ja huolletaan myös Citroën-, DS-, Peugeot- Ford-, Honda-  ja  
Škoda-autoja. Sixt-autonvuokraus ja VaaS (Veho as a Service)  
-konsepti tarjoavat liikkuvuuspalveluita. Käytettyjen autojen  
myyntiin ja huoltoon erikoistunut Vaihtoplus-ketju kuuluu  
myös henkilöautoliiketoimintaan.

l Veho Hyötyajoneuvot
Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Mercedes-Benz- ja Fuso Canter 
-hyötyajoneuvojen sekä Setra-linja-autojen maahantuonti ja 
myynti, Sisu-kuorma-autojen varaosa- ja huoltopalvelut sekä 
CharterWay Rent -autonvuokraus. Näiden lisäksi huolletaan myös 
muita merkkejä, perävaunuja sekä päällirakenteita. Tehokas ja 
asiakastarpeisiin vastaava koko maan kattava myynti- ja huolto-
korjaamoverkosto palveluineen on liiketoiminnan ydin.
 
l Liiketoiminta Ruotsissa ja Baltiassa
Ruotsissa Veho Bil Sverige AB toimii Mercedes-Benzin  henkilö-,  
paketti- ja kuorma-autojen jälleenmyyjänä. Liikkeet ovat 
Tukholmassa, Karlstadissa ja Örebrossa.

Veho Eesti AS toimii Citroënin maahantuojana Baltiassa. Liike-
toimintaan kuuluu myös Citroën- ja Honda-jälleenmyynti Virossa.
 
l Assistor Oy Ab
Logistiikkayhtiö Assistor toteuttaa asiakkailleen ratkaisuja varaosien 
ja ajoneuvojen logistiikkaan sekä niihin liittyvän tiedon hallintaan 
autotehtaalta loppukäyttäjälle. Monipuolisiin palveluihin kuuluvat 
kuljetukset, laadunvalvonta, maahantuontikunnostus, varastointi, 
lisävarustelu, autoverotus, rekisteröinti, tullaus ja verkkokauppa. 

Veho on suomalainen 1939 perustettu autokaupan yritys, joka toimii myös Ruotsissa ja Baltian maissa. Toimintaamme ohjaa 
 asiakaskokemus, jonka haluamme olevan saumaton, käyttipä asiakas mitä tahansa kanavaa asioidessaan kanssamme.  

Yksikään auto, huolto, varaosa tai autonvuokraus ei saa jäädä myymättä huonon asiakaskokemuksen takia. 

Vehon merkki- ja mallivalikoimasta löytyy jokaiseen elämäntilanteeseen sopiva auto, uusi tai käytetty. Yrityksille olemme kumppani, 
joka tarjoaa monipuoliset palvelut ja kuljetusratkaisut henkilöautoista raskaisiin kuorma-autoihin. Palvelumme tekevät auton  
omistamisesta vaivatonta. Liikkuvuuspalvelumme ovat käytettävissä silloin, kun auton omistaminen ei ole paras vaihtoehto. 



Vahva ydin, selkeät kasvusuunnat

Kenneth Strömsholm toimitusjohtaja, Veho Oy Ab

Veholle vuosi 2016 oli kasvun ja edelleen parantuneen tulos-
kehityksen vuosi. Yksinkertaistamalla rakenteita ja yhtenäis-
tämällä toimintatapoja olemme ottaneet selkeitä askeleita 
kohti tehokkaampaa Vehoa. Matka on juridisen rakenteen 
ohella näkynyt myös ihmisten arjessa. Samoin strateginen 
linjauksemme keskittyä yhä vahvemmin kovaan ytimeemme, 
Mercedes-Benziin, on konkretisoitunut. Maaliskuussa 2016  
avasimme Mercedes-Benz Airport -lippulaivamyymälän Vantaan 
Koivuhakaan. Nyt laajennumme Tukholmassa, missä nykyisen 
liikkeen kylkeen on nousemassa Pohjoismaiden ensimmäinen 
Mercedes-Benzin Van ProCenter. Suunnitteluvaiheessa on 
myös muita kasvuun tähtääviä Mercedes-Benz-liiketoiminnan 
hankkeita Tukholman alueella.

Muuttuva ympäristö avaa uusia mahdollisuuksia
Autoalan tulevaisuudesta ja sen kehityksen suunnasta 
keskustellaan tänä päivänä ahkerasti. Mikä on tulevaisuuden 
hallitseva moottoriteknologia? Mikä tulee olemaan digitaali-
suuden vaikutus? Milloin autot ajelevat itsekseen? Onko auton 
omistaminen tulossa tiensä päähän? Entä milloin kestävän ke-
hityksen arvot ohjaavat meidän kaikkien valintoja ja käytöstä? 
Hyviä kysymyksiä, joihin lopullisia oikeita vastauksia saadaan 
odottaa vielä hetki. Siitä olemme kuitenkin vakuuttuneita, että 
asiakkaat haluavat jatkossa yhä enemmän itse päättää, milloin 
ja miten he asioivat kanssamme ja mitä he tuote- ja palvelu-
tarjonnasta valitsevat. Uskomme myös, että he haluavat  
asioida suupielet ylöspäin osoittaen, hyvällä fiiliksellä.

Toimintaympäristön muutos tarjoaa paljon kasvun mahdol-
lisuuksia. Erilaiset auto- ja logistiikka-alalle tarjottavat koko-

naisratkaisut ovat tulevaisuudessa avain kannattavaan 
kasvuun. Digitaaliset lisäarvopalvelut ovat keskeisessä 
roolissa, kun ansaintalogiikka ja kasvumahdollisuudet 
saavat uusia muotoja. 

Liikkuminen monimuotoistuu
Liikkumisen määritelmä on murrosvaiheessa. Se ei enää 
välttämättä tarkoita valintaa eri liikkumismuotojen, kuten 
auton omistamisen ja julkisen liikenteen välillä, vaan  
enemmänkin niiden älykästä ja joustavaa yhdistämistä.  
On nähtävissä, että erilaiset liikkumisen muodot jatkossa 
yhä useammin paketoidaan yhden kuukausimaksun yhtey-
teen. Veho on mukana kehityksessä, ja on yksi Maas Global 
(Mobility as a Service) -yhtiön omistajakumppaneista.

Intohimomme liikuttaa kestävästi
Kaiken tämän muutoksen keskellä Vehon ydin elää ja voi 
hyvin. Haluamme jatkossakin olla luotettava ajoneuvojen 
maahantuoja, jälleenmyyjä ja huoltaja. Ammattimainen 
toiminta on selkärankamme ja yksi perusarvoistamme. 
Ihmisillä ja yrityksillä on tulevaisuudessakin tarve liikkua  
ja liikuttaa, vaikka muoto voi muuttua ja kehittyä. 

Veho on latinaa, ja tarkoittaa "minä kuljetan". Se on yhtä 
ajankohtainen nyt kuin yhtiön perustamisvuonna 1939. 
Olemassaololle on kuitenkin oltava tulevaisuudessa 
laajempi tarkoitus, joka peilaa muuttuvaa ympäristöä. 
Veho edelleenkin tarkoittaa minä kuljetan, mutta olemme 
määritelleen itsellemme myös suuremman tavoitteen: 
Intohimomme liikuttaa kestävästi. 
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Mercedes-Benz Airport –liikkeen pesukatu on käytettävissä ympäri vuorokauden. Kerralla pesukadun kuljettimelle mahtuu 
4–5 autoa, perusnopeus on 3 minuuttia 20 sekuntia / auto. Vedenkulutukseltaan kone on markkinoiden pieniruokaisin  
tinkimättä parhaasta pesutuloksesta. Pesuaineet ovat kotimaisia ja ympäristöystävällisiä. Vuona 2016 pesukadulla tehtiin  
1 400 pesua joka kuukausi.

Pesukatu 24/7

Kaikki palvelut veho.fi • vehotrucks.fi
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Tutustu autoihin ja palveluihin
veho.fi • vehotrucks.fi • vaihtoplus.fi • sixt.fi • vehobil.se • veho.ee • assistor.fi

mercedes-benz.fi • smart.fi

Voit asioida silloin kun sinulle sopii


