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Uutta potkua pääkaupunkiseudun vaihtoautokauppaan 
 
Vaihtoplus Vantaa aloittaa Koivuhaassa, tarjolla 50 0 auton valikoima ja kattavat täyden 
palvelun huoltotoiminnot 
 
Vaihtoautojen myyntiin keskittyvä Vehon erikoisliik e, Vaihtoplus Vantaa, avataan 8.–
11.6 Vantaan Koivuhaassa. Tarjolla on yli 500 auton  valikoima laajassa 1000–150 000 
euron hintaluokassa sekä kattavat huoltopalvelut. K aikki vaihtoautot käyvät läpi 
perusteellisen Vaihto+ -kuntotarkistuksen. Kaupan r ahoitukseen on tarjolla muun 
muassa Vaihto+ Leasing. Yrityksen toimintaperiaatet ta kuvaa hyvin sen tunnus: Osta 
helposti. Aja varmasti. 
 
 
Vaihtoplus Vantaan uudet modernit toimitilat sijaitsevat Vantaan Koivuhaassa, osoitteessa 
Mäkituvantie 3, aivan keskeisten liikenneväylien kuten Kehä III:n ja Tuusulantien tuntumassa. 
Vaihtoautojen erikoismyymälä muutti Koivuhakaan toukokuussa Tuusulasta. Nykyinen 
Vaihtoplus Vantaa on lajissaan koko pääkaupunkiseudun suurimpia toimijoita. Myymälässä 
on tilaa sisällä 3200 ja ulkona runsaat 4000 neliötä. 
 
Myymälässä on tarjolla yli 500 käytetyn auton valikoima, josta jokainen autonostaja voi löytää 
itselleen sopivan vaihtoehdon. Myynnissä on autoja harvinaisen laajassa muutamasta 
tuhannesta aina 150 000 euron hintahaarukassa. Myymälästä löytyy myös valikoituja 
ulkomailta tuotuja käytettyjä autoja, jotka on ostettu tunnettujen merkkiliikkeiden kautta 
esimerkiksi Saksasta ja Ruotsista. Vaihto+ tarjoaa asiakkailleen erilaisia rahoitusmalleja, 
muun muassa suositun Vaihto+ Leasing joka käy kaikille, niin yrityksille kuin yksityis-
asiakkaille. 
 
Vehon Huolto+ -palvelun sulauduttua Vaihtoplussaan Koivuhaassa on tarjolla laajat ja 
asiantuntevat huoltopalvelut kaikkien autonomistajien tarpeisiin.  Myynnin ja huollon 
tehtävissä asiakkaita palvelee 20 vaihtoautojen asiantuntijaa, joiden opastuksella vaihtoauton 
ostaminen on varma ja turvallinen päätös. Toiminta on organisoitu siten, että myyjillä on 
mahdollisimman paljon aikaa tärkeimpään työhönsä eli asiakaspalveluun. 
Toimintaperiaatteena on yrityksen tunnuslauseen mukaisesti: Osta helposti. Aja varmasti. 
Liikkeen aukioloajat ovat erittäin asiakasystävälliset: maanantaista perjantaihin klo 9-18 ja 
lauantaisin klo 10-15.  
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Uutuutena Vaihtoplus Vantaan kaikille vaihtoautoille tehdään Vaihto+ -kuntotarkistus 
riippumattoman toimijan toimesta. Jokaisen auton luovutuksen yhteydessä asiakas saa 
autosta myös asiakirjan, johon on dokumentoitu muun muassa autolle tehdyt katsastukset ja 
huollon – jopa se, kuinka monta avainta asiakkaalle on luovutettu. 
 
Vaihtoplus Vantaa on aidosti suomalaisen autonostajan asialla tämän kulloisenkin tarpeen 
mukaan. Avajaisviikonloppua Koivuhaassa vietetään 8.-11.6. monipuolisen viihdeohjelman ja 
erikoistarjousten siivittämänä. Myöhemmin kesällä avataan uusi Vaihtoplus-myymälä myös 
Turussa. 
 
 
Vaihtoplus Vantaan avajaispäivien ohjelmaa 
 
8.6. Avajaisten aikana on voimassa tarjouksia asiakkaille ja mm. ensiauton ostajille etuja. 
9.6. klo 18.00 Janna Hurmerinta esiintyy. 
Paikan päällä sosiaaliseen mediaan osallistuneet voivat voittaa lippuja Ruisrockiin tai 

urheiluauton viikonlopuksi käyttöönsä. 
10.6. vietetään naisten iltaa klo 16-20. Scandinavian Hunks –ryhmä esiintyy klo 18 ja 19.00 ja 

on jakamassa nimmareita klo 16-18, juontajana Heidi Sohlberg. 
11.6. on perhepäivä, jolloin mm. Angry Birdsien Red, Sakke ja Pommi -hahmot paikalla klo 
11-15, juontajana Heidi Solhberg. 
 
 
 
Lisätietoja:  
 
Pertti Nieminen, johtaja, Veho Henkilöautot, Vaihto+-ketju, puh. puh. 0400 834746,  
Karin Bäcklund, Veho Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 050 383 4490,  
 
http://www.vaihtoplus.fi/yhteystiedot/vantaa/ 
 
     
 
 
 
 
 


