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Veho Hyötyajoneuvot palvelee kustannustehokkaasti  
 

 
Jyväskylän Paviljongissa 23.-25.5.2013  järjestettävässä kuljetusalan erikoisnäyttelyssä on 
esillä kattava mallisto Veho Hyötyajoneuvojen tuotteita ja palveluita 6-hallissa osastolla B-105. 
 

• Osastollamme esittelemme laajasti raskaan kaluston; uutuudet ensiesittelyssä 
Mercedes-Benz Atego ja Arocs. Mallisto täydentyy Antosilla ja Actrosilla. 
Mukana myös Fuso Canter Hybrid. Pakettiautot ovat mukana Citanista 
Sprinteriin. Veho Hyötyajoneuvojen laaja palvelukokonaisuus  tarjoaa 
asiakkaille kustannustehokkuutta. Elinkaaren kustannuksesten hallinnassa 
auttavat  Huolenpitosopimukset, Fleetboard-ajoneuvonhallintajärjestelmä, 
CharterWay –palvelut ja  24h Service –huoltoautot. 

 
Kattavat palvelut monipuoliseen kuljetukseen 
 
Veho Hyötyajoneuvot palvelee asiakkaitaan laajalla ”yhden luukun” periaatteella 
Huolenpitosopimuksista 24h Service hätäpalveluun. 
 
Fleetboard-ajoneuvonhallintajärjestelmä 
 
Kustannuspaineet, tiukennetut ajo- ja lepoajat ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset — 
kuljetusyritysten on painiskeltava yhä vaativampien toimintaedellytysten parissa. 
Fleetboard tukee koko kuljetuskaluston toimintaa, jotta yritys pystyy vastaamaan kiristyvään 
kilpailuun. Järjestelmä auttaa optimoimaan kuljetusketjuja, pienentämään poltto- 
nestekustannuksia ja täyttämään lakisääteiset määräykset kuljettajien ajoaikoja 
silmälläpitäen..  
Taloudellisuus on kiinni tekniikasta. FleetBoard avustaa helppokäyttöisten 
telematiikkaratkaisujen avulla ajokaluston hallinnassa. Sen ansiosta ajokaluston tehokkuus 
pysyy hyvin kontrollissa. FleetBoard TiiRec ja FleetBoard DispoPilot ovat käytännöllinen 
yhdistelmä ja tie menestykseen.  

FleetBoard TiiRec on ajoneuvohallinnan sydän. FleetBoard TiiRec on päätelaite, jonka avulla 
ajoneuvon teknisiä tietoja välitetään ajoneuvoliitännän kautta. Integroitu GSM-/GPRS-



modeemi ja GPS-vastaanotin mahdollistavat tiedonsiirron mobiiliverkkojen avulla ja kaiken 
ajoneuvoinformaation linkityksen, mukaan luklien paikannustiedot. Ajoneuvo tunnistetaan 
laitteeseen asetetun FleetBoard driver card -kuljettajakortin tai DTCO-kuljettajakortin avulla. 

DispoPilot tarjoaa joustavan laitteiston kuljetustenhallintaan ja se on saatavana kahtena eri 
versiona.  DispoPilot.mobile. Irrotettava laite liitetään ajoneuvossa olevaan DispoPilo.mobile -
laitteeseen, jotta autosta muodostuu yhteys kuljetustenhallintapalveluihin. Siinä on mukana 
mm. viiva-koodiskanneri ja digitaalinen allekirjoitustoiminto. DispoPilot.guide asennetaan 
autoon kiinteästi. Siinä on kookas, 7 tuuman  näyttö. FleetBoard TiiRec - ja DispoPilot-laitteita 
huolletaan etäpäivitysten avulla. 

 
Mercedes-Benz CharterWay-palvelut auttavat yritystä keskittymään omaan 
osaamiseensa 
 
Veho Hyötyajoneuvot parantaa palveluvalikoimaansa CharterWay-palvelukokonaisuudella. 
Daimler AG:n kehittämä CharterWay on Euroopan laajuinen palvelukonsepti, joka pitää 
sisällään monipuoliset ja kattavat hyötyajoneuvojen huolto-, huoltoleasing- ja 
vuokrauspalvelut. CharterWay-palvelut tukevat ja auttavat asiakasyritystä keskittymään 
toiminnassaan entistä enemmän omaan osaamiseensa ja ydinliiketoimintoihinsa.  
 
CharterWay-tuotteet ovat saatavana Mercedes-Benzin paketti- ja kuorma-automalliston sekä 
Fuso Canter –malliston uusille että käytetyille autoille. Palvelu ei koske Mercedes-Benz ja 
Setra -linja-autoja.  
 
CharterWay Service –huoltopalvelut sisältävät huolto- ja huolenpitosopimukset, jotka 
takaavat kaluston käytettävyyden, liikkuvuuden ja arvon säilymisen. Huoltosopimus kattaa 
ajoneuvon huoltopalvelut kiinteällä kuukausihinnalla. Huolenpitosopimus on täydellinen turva, 
joka kattaa kaikki normaalista käytöstä johtuvat huollot ja korjaukset. Sopimuksen 
kustannukset ovat yritykselle ajosuoritteen mukaan laskettava kuukausierä, jonka määrä on 
näin helposti ennakoitavissa ja budjetoitavissa. Tämä helpottaa olennaisesti yritysten 
taloushallintaa ja toiminnan suunnittelua ja poistaa ajoneuvon mahdollisista yllättävistä 
korjauksista tulevat riskit kokonaan. 
 
CharterWay ServiceLeasing on huollon ja leasing-palveluiden kattava paketti. 
Huoltoleasing-sopimuksen edut ovat selvät: yritys saa käyttöönsä asiakaskohtaisesti 
räätälöidyn ja tarpeittensa mukaisen ajoneuvon pienellä alkupääomalla sekä kiinteällä 
kuukausivuokralla. Asiakkaan riskit ovat minimoitu ja hyvin ennustettavissa koska vuokra 
pitää sisällään myös huollot ja korjaukset.  
 
 
CharterWay Rent mahdollistaa hyötyajoneuvojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokraamisen ilman 
riskejä ja pääomien sitomista. Lyhytaikainen vuokraaminen on mahdollista alkaen yhdestä 
päivästä ja päättyminen sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Yritys saa tällöin 
käyttöönsä omiin kuljetustarpeisiinsa sopivimman vuokra-auton. Asiakaskohtaisesti räätälöity 
pitkäaikaisvuokraus on myös mahdollista, mikäli ostaminen, rahoitus tai leasing ei tule 
kysymykseen taloudellisista tai verotuksellisista syistä.  



 
CharterWay Rent – tarjoaa Suomen moderneimman, turvallisimman, taloudellisimman ja 
kattavimman hyötyajoneuvojen vuokra-autovalikoiman. Vuokrauspaikkakunnat ovat Espoo, 
Vantaa, Lahti, Turku, Pori, Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Oulua, Kokkola ja 
Rovaniemi. 

24h Service valmiina antamaan pikaista ja asiantuntevaa apua kellon ympäri 

Teknisen vikatilanteen tai käynnistysongelmien sattuessa matkalla 24h Service auttaa 
autoilijaa ympäri Euroopan. 24h Service -numero vastaa puheluihin ja järjestää  nopeaa, 
ammattimaista apua 365 päivänä vuodessa, 7 päivänä viikossa ja kellon ympäri: 24h Service 
auttaa pikaisesti. Tekninen vika voidaan usein ratkaista paikan päällä. Silloin, kun se ei ole 
mahdollista varmistamme, että ajoneuvo viedään lähimmälle korjaamolle, ja kuljettajalle 
pyritään järjestämään  mahdollisuus jatkaa matkaasi. 
  
Mercedes-Benz 24h Service:  
Suomessa soitettaessa   0400 413 113 (hyötyajoneuvot)  
Ulkomailta soitettaessa   +358 400 413 113 
 
 
Lisätietoja: 
Juha Ruotsalainen, johtaja, Veho Hyötyajoneuvot, puh. 0500 204081, juha.ruotsalainen@veho.fi  
Rami Ainiala, myyntijohtaja, kuorma-autot puh. 010 569 3646, rami.ainiala@veho.fi 
Jani Tolonen, myyntijohtaja, pakettiautot,  puh. 010 569 3689, jani.tolonen@veho.fi 
Harri Arpalahti, johtaja, erikoisajoneuvot, Fuso Canter,  puh. 0500-404079, harri.arpalahti@veho.fi 
Antti Langinkoski, myyntijohtaja CharterWay-palvelut Veho Hyötyajoneuvot, puh. 0400 388 888 
antti.langinkoski@veho.fi, www.charterway.fi 
Karin Bäcklund, tiedotuspäällikkö, Veho Group Oy Ab puh. 050 383 4490, karin.backlund@veho.fi 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 


