
Saat kaiken mitä tarvitset  
kannattavaan autonpesuliiketoimintaan:
Pesuhallin ja -koneen sekä ylläpitopalvelut

AUTONPESU 24 HTAMMERTOTAL
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TammerTotal-kokonaispalvelu 
tarjoaa pesuhallin ja -koneen 
ylläpitotoimintoineen – sinä keskityt 
ydinliiketoimintaasi, pesujen myyntiin, 
Tammermatic kumppaninasi huolehtii 
kaikesta muusta.

Kannattavan kasvun resepti: pesutoimintaan soveltuva 
tontti sekä tarvittavat luvat, maankaivuutyöt ja valmis 
kunnallis tekniikka – loput hoituu TammerTotal-palvelun 
toimesta. 

Uusi kokonaispalvelu sisältää kaiken perustuksista 
käyttö valmiiseen pesukoneeseen ylläpitotoimintoineen  
ja halleineen koko elinkaaren ajan! Kaikki on varta  
vasten suunniteltu pesu liiketoiminnan toimintoja  
ajatellen ja on täysin räätälöitävissä tarpeesi mukaan  
pesuhallin ja -koneen väritystä myöden.  
Siirrettävän hallin ansiosta voit saada rahoituksen  
myös koko paketille.

Helposti ja vaivattomasti

• TammerTotal on käyttökunnossa sovitusti 
• 98 % käytettävyys
• Etävalvonta 24 h
• Ajoneuvon muotojen tunnistus: voidaan käyttää 

samaa ohjelmaa kaikille autoille. Väärää  
pesuohjelmaa ei ole, eikä siten vaaraa vahingoista

• Asiakkaalla valittavissa kaikki nykyaikaiset 
maksujärjestelmät: mobiili- ja rfid-maksaminen  
sekä pankki- ja luottokorttimaksut.

TAMMERMATic 
– luotettava kotimainen kumppanisi  
 liiketoiminnan kannattavaan kasvuun

Asiakas

TAMMERTOTAL

AUTONPESU 24 HTAMMERTOTAL
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TAMMERTOTAL 

on testattu konsepti ja 

24 tunnin aukiolon ansiosta 

autoilijat voivat ajaa pesuun milloin 

vain ruuhka-aikoja välttäen ja 

pesumäärät kasvavat.
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Tammermatic Oy

Tesoman valtatie 28
33300 Tampere

E-mail: kmyynti@tammermatic.com

www.tammermatic.com

Myynti

Etelä-Suomi
Puh. 040 451 7529

Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomi
Puh. 040 522 7000

TM
P

 A
dv

er
tis

in
g 

O
y 

- 
Ta

m
m

er
To

ta
l-F

I-
09

/2
01

7

Muuttuvat kulut
• sähkö ja vesi / pesu
• kemikaalit / pesu
• maksutapahtumat
• pesukoneen kunnossapito

Kiinteät kulut
• pääomakulut: kone ja halli
• sähkö: perusmaksu, lämmitys ja valot
• vesi: perusmaksu
• dataliittymä
• kaivon tyhjennys

Asiakkaalla
• tontti
• kunnallistekniikka
• pesujen myynti

Luonnostaan puhdasta

Autonpesu on kannattavaa liiketoimintaa

AUTONPESU 24 HTAMMERTOTAL

Pesun hinta €

Muuttuvat kulut / pesu

Kiinteät kulut / pesu

Kulut / pesu

POSITIIVINEN KATE  

JO 4000:LLA PESULLA  

VUODESSA.


