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SUOMEEN UUSI MONIMERKKIHUOLTOKETJU - Eurorepar Car Service 

 

Bassadone Automotive Nordic -yhtiöryhmään kuuluva Bassadone Automotive Parts Oy on allekirjoittanut 

sopimuksen Groupe PSA:n kanssa kansainvälisesti vahvassa kasvussa olevan Eurorepar Car Service -

monimerkkihuoltoketjun perustamisesta Suomeen. 

 

Eurorepar Car Service on autovalmistaja Groupe PSA:n monimerkkihuoltoketju, jonka verkostoon kuuluu 

Euroopan eri maissa yhteensä yli 5 000 toimipistettä. Menestyskonsepti on nyt tarjolla yrittäjille myös 

Suomessa ja Suomen ensimmäiset Eurorepar Car Service -toimipisteet avautuvat heti alkuvuodesta. 

Ensimmäinen toimipiste avataan Herttoniemeen. 

 

Uusi konsepti tarjoaa niin itsenäisille korjaamoyrittäjille kuin merkkijälleenmyyjille uuden, yksinkertaiseksi 

ja kustannustehokkaaksi suunnitellun yhteistyökonseptin, jolla voidaan paikata käytettävissä olevaa 

ylimääräistä huoltokapasiteettia ja kasvattaa myyntiä. Itsenäisille korjaamoille yhteistyö tarjoaa suuren 

kansainvälisen ketjun tukiverkoston, yrityksen säilyttäessä itsenäisyytensä. Eurorepar-konsepti tuo 

huoltoliikkeelle Eurorepar-brändätyn, alati kasvavan monimerkkivaraosavalikoiman, toimivan 

varaosalogistiikan sekä tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin.  

Asiakkaat hyötyvät ammattitaitoisesti palvelusta, laadukkaista varaosista sekä erittäin kilpailukykyisistä 

hinnoista. 

”Olemme innoissamme uudesta liiketoiminta-alueestamme ja saadessamme tuoda Eurorepar Car Service -

ketjun markkinoillemme. Monimerkkihuoltoketju täydentää erinomaisesti muuta liiketoimintaamme ja 

syventää yhteistyötämme nykyisten kumppaneidemme kanssa. Samalla toivotamme lämpimästi 

tervetulleiksi myös uudet yhteistyökumppanit, joiden kanssa lähdemme kasvattamaan uutta 

monimerkkihuoltoketjua maassamme.”, toteaa Bassadone Automotive Nordicin toimitusjohtaja Antti 

Ruhanen. 

 

Lisätiedot ja tiedustelut medialle: 

Bassadone Automotive Parts, liiketoimintajohtaja Riku Hietanen 

+358 40 7158509 / riku.hietanen(a)bassadone.fi 

 

Bassadone Automotive Nordic, toimitusjohtaja Antti Ruhanen 

+358 40 700 6282 / antti.ruhanen(a)bassadone.fi 



 

 
 

Eurorepar Car Service  
Eurorepar Car Service on Groupe PSA:n kasvava monimerkkihuolto-, korjaamo- ja varaosaketju. Eurorepar Car Services tavoitteena 

on palvella auton käyttäjiä täyttäen heidän jälkimarkkinointitarpeensa kohtuulliseen hintaan auton valmistajasta, ostovoimasta tai 

auton iästä riippumatta. Eurorepar Car Service -ketju tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuiseksi, johtavaksi monimerkkihuolto, 

varaosa- sekä korjaamoketjuksi ja olla ykkösvalinta niin autoilijoille kuin itsenäisten korjaamoiden kumppanina.  

Groupe PSA:n tuotteita ovat Citroën, DS, Peugeot sekä Opel ja Vauxhall -merkkiset ajoneuvot.  

  

Bassadone Automotive Nordic  

Bassadone Automotive Nordic Oy on osa yli 100 vuotiasta perheomisteista Bassadone Automotive Groupea. Vuonna 1997 

perustettu Bassadone Automotive Nordic maahantuo Suomeen Citroën, Dacia, DS, Hyundai, Isuzu, Lotus, Peugeot, Renault, 

SsangYong ja Suzuki -merkkisiä ajoneuvoja. Baltian maihin Bassadone maahantuo Citroën, Hyundai, Isuzu, Peugeot, SsangYong ja 

Suzuki –merkkisiä ajoneuvoja. Yhtiöryhmän pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 417 milj. euroa.  

Bassadone Automotive Nordic on alansa edistyksellisin digitaalisten palvelujen tarjoaja. Maahantuontitoimintojen rinnalla 

Bassadone Automotive Nordiciin kuuluu vakuutustuotteita tarjoava Bassadone Insurance Services, autorahoitusyhtiö DNB Auto 

Finance sekä monimerkkihuoltopalvelua tuottava Bassadone Automotive Parts. Yhtiöryhmään kuuluva vähittäiskauppa 

Autoverkkokauppa.fi on Suomen ainoa autoliike, joka tarjoaa myös täysin digitaalisesti toimivan autokaupan sekä palvelun 24/7. 


