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Autonpesu on huoltamoyrittäjälle kannattava 
bisnes
Kontiolahdella sijaitseva Samin Bensis on ST1-ketjuun kuuluva huoltamo, joka  
tarjoaa perinteisen huoltamotoiminnan lisäksi monipuolisia muita palveluja vilkkaan 
päätien varrella. Autonpesu on aina ollut keskeinen osa yhtiön toimintaa ja sen arvo 
kannattavana lisäliiketoimintana on ymmärretty jo kauan. Kun vanha autonpesu- 
kone alkoi olla vikaantumisten takia pelkkä kuluerä, yrittäjät Hillevi ja Sami Turunen 
päättivät panostaa laatuun ja hankki tuliterän WashTec-autonpesukoneen. Prowashin 
tarjoaman Elinkaarimallin avulla uuden koneen hankinta mahdollistui vaivattomasti  
ja ilman mitään investointeja.

Huoltamo on autoilijan luonnollinen  
autonpesupaikka

Huoltamoiden palvelut ovat vuosien aikana moni- 
puolistuneet ja nykyisin autoilija saa tankkauksen 
tai latauksen yhteydessä yhdestä paikasta lukuisia 
tuotteita ja palveluja. Samin Bensis on tästä hyvä 
esimerkki ja yrityksen tuote- ja palveluvalikoimaa 
onkin koko ajan laajennettu eri kohderyhmien tarpeita 
ajatellen. Kannattavin lisäbisnes on aina ollut auton-
pesu.

”Autonpesu on meillekin merkittävää liiketoimintaa. 
Se on meille luonnollinen autoilevan asiakkaan lisä-
palvelu ja toisaalta tuo meille täysin uusia asiakkaita. 
Asiakaskuntamme koostuu suurimmalta osin paikal-
lisista yksityisasiakkaista. Meiltä on kiva ajaa auto 
puhtaana kotiin. Kun autonpesutoiminnan kulut ovat 
pienet ja katteet hyvät, autonpesu on meille todella 
kannattavaa”, kertovat Samin Bensiksen yrittäjät 
Hillevi ja Sami Turunen.

Moderni ja huoltovarma kone sekä 
erinomainen pesutulos kiinnostivat

Prowashin tarjoaman autonpesun Elinkaarimallin 
kautta pesuyrittäjä saa pesukoneen käyttöön kiin- 
teällä per pesu –veloituksella ja pääsee aloittamaan 
liiketoiminnan ilman mittavia alkuinvestointeja.  
Mallissa ostaja ostaa myyjältä pesulaitteen tuottamia 
pesuja. Siinä ei osteta pesulaitetta eikä tehdä han-
kintaan liittyvää rahoitussopimusta. Tämä helpottaa 
huomattavasti päätöksentekoprosessia ja mahdol- 
listaa monipuolisemmat yhteistyömallit.

Prowashin tarjoamilla  
WashTecin autonpesukoneilla  
ja niiden laadulla on hyvä  
maine, josta olin kyllä tietoinen.

”Halusimme uuden toimivan koneen mahdollisimman 
nopeasti. Kun Prowash ehdotti hankinnan rahoit- 
tamiseksi heidän Elinkaarimalliaan, koko homma 
muuttui meidän kannaltamme entistä edullisemmaksi 
ja päätöksenteko helpommaksi. Modernin koneen 
lisäksi pakettiin räätälöitiin huoltosopimus, mikä sekin 
sopi tarpeisiimme enemmän kuin hyvin. Tällä paketilla 
on hyvä jatkaa tulevaisuuteen”, summaavat Samin 
Bensiksen yrittäjät Hillevi ja Sami Turunen.



OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA 
LIIKETOIMINNASTA?

Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet  
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa ja  
moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa. 

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi lainkaan 
henkilökuntaa. Itse pesupalvelu hoituu täysin auto-
maattisesti. 

Prowashin rakentamisen ratkaisujen avulla auto-
pesuliiketoiminta saadaan käyntiin helposti, nopeasti 
ja kustannustehokkaasti, vaikka sopivaa hallitilaa ei 
olisi nykyisessä kiinteistössä olemassa.

Autonpesu voi tapahtua täysin automaattisesti ja 
asiakaspalvelukin hoituu verkossa tai mobiilisti. 

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakas-
hankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava  
vaihtoehto.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa 
liiketoimintaa! 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
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