CLEAN BY NATURE

TAMMERMATIC

PALVELUT

Myy pesuja –
me hoidamme loput

TAMMERMATIC

– luotettavaa kumppanuutta
Mikä tahansa pesutarpeesi onkaan, autamme sinua tuottamaan
autonpesulla puhtaasti parempaa tulosta. Perehdymme aina
asiakkaidemme tarpeisiin ja etsimme yhdessä asiakkaan kanssa
parhaat, yksilölliset ratkaisut.
Autojen pesupalvelut ovat huomattava osa huolto- ja liikenneasemien
sekä kauppaketjujen liiketoimintaa – ja joillakin liikepaikoilla jopa
tärkein tuottojen lähde. Luotettavilla ja nopeilla autonpesukoneilla
sesonkiaikojen pesukapasiteettia voidaan nostaa merkittävästi.
Monipuoliset lisäarvopalvelut, kuten vahaus tai renkaankiillotus, lisäävät
puolestaan pesun vetovoimaa ja nostavat pesujen keskihintaa.
Loistava pesutulos ja miellyttävä pesukokemus lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja houkuttelevat asiakkaan pesuun toistekin. Laatutietoiset
asiakkaat haluavat vastinetta rahoilleen jokaisella pesukerralla, joten
pesukoneen on oltava käyttövalmiina aina, kun sitä tarvitaan.
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Pidä autonpesukoneesi
aina käyttökunnossa
– anna Tammermaticin
huolehtia pesutoiminnasta
ja keskity itse olennaiseen:
pesujen myyntiin.

Kattavat palvelut
kannattavaan pesutoimintaan
Halutessasi voit jättää kaikki koneiden teknisiin
ominaisuuksiin liittyvät asiat meidän huoleksemme ja
keskittyä itse omaan ydintoimintaasi, pesujen myynnin
lisäämiseen ja yrityksen liikevaihdon kasvattamiseen.

TAMMERMATIC-palvelut
kattavaan pesutoimintaan

✓ TammerChem-kemikaalit
✓ TammerCare-monimerkkihuolto
✓ TammerControl-valvonta
✓ Rahoituspalvelut
✓ Pesuosaajakoulutus

Monipuoliset palvelumme tukevat pesuliiketoimintaa aina
koneen hankinnasta sen käyttöön ja ylläpitoon. Palvelu
alkaa jo ensimmäisestä yhteydenotosta. Suunnittelemme
yhdessä kannattavan pesujärjestelmän, teemme
kannattavuuslaskelmat ja avustamme tarvittaessa
rahoituksen hankinnassa. Toimitamme, asennamme ja
testaamme toimivan pesujärjestelmän käyttökuntoon,
opastamme oikeissa kemikaalivalinnoissa ja tarjoamme
huollon ja varaosat palveluineen.
Meillä on vankka osaaminen autonpesubisneksestä
ja huomioimme toiminnassamme aina turvallisuuden,
terveyden ja ympäristön. Tarjoamme asiakkaillemme
teknistä edelläkävijyyttä ja luotettavaa kumppanuutta
pesuliiketoiminnassa. Teemme kaikkemme asiakkaidemme
tyytyväisyyden takaamiseksi ja heidän pesutoimintansa
kannattavuuden lisäämiseksi.

3

TAMMERCARE

– monimerkkihuolto valmiina,
aina täydellä teholla
Säännöllisesti huollettuna autonpesukone on käyttövalmiina aina,
kun sitä tarvitaan. TammerCare-huoltopalvelumme varmistaa,
että pesukoneesi toimii ilman yllätyksiä ja on aina valmiina
vastaanottamaan asiakkaasi.
Kattava huoltoverkostomme ja tehtaamme Tampereella takaavat
sinulle nopean ja luotettavan huolto- ja varaosapalvelun –
varaosat ja huolto ovat luonasi nopeammin ja tehokkaammin kuin
uskotkaan. Huoltomiehiämme löytyy eri puolilta Suomea ja varaosat
ovat toimitusvalmiina Tampereen tehtaalla.
Huoltosopimuksemme kattaa määräaikaishuoltojen lisäksi kaikki
luonnollisesta kulumisesta aiheutuvat korjaukset ja huollot osineen
ja töineen. Kiinteällä pesukohtaisella veloituksella tiedät etukäteen,
paljonko koneen huoltaminen sinulle vuodessa maksaa.
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Monimerkkihuoltomme
huolehtii autonpesukoneestasi merkkiin
ja malliin katsomatta.
Tavoitteenamme on
minimoida koneesi
seisokkiajat ja varmistaa,
että autonpesukoneesi
on aina valmiina
tuottamaan sinulle
lisää rahaa.

TAMMERCONTROL

– valvontapalvelu takaa
koneen toimintavarmuuden
Vähennä työtäsi – ulkoista autonpesukoneen ja -hallin valvonta.
Uudet Tammermatic-autonpesukoneet ovat kytkettävissä TammerControlvalvontapalveluun. TammerControl-valvontapalvelumme liittää autonpesukoneeseen etäohjauspalvelun sekä ennakoivan vianmääritys- ja -hallintajärjestelmän,
jotka lisäävät entisestään koneen luotettavuutta ja toimintavarmuutta.
TammerControl mahdollistaa autonpesun ongelmatilanteiden ratkaisun silloinkin,
kun yrityksen oma tuki ei ole paikalla tai käytettävissä. Valvontapalvelu liittää
pesukoneeseen kameravalvonnan, joka seuraa ja tallentaa pesutoimintaa.
Ongelmatilanteissa palvelu tekee automaattisesti hälytyksen TammerControlvalvomoon, jossa asiantunteva päivystäjämme auttaa ratkaisemaan ongelman
puhelinyhteyden avulla. Ja jos paikalle tarvitaan huoltomies, päivystäjä tekee myös
huoltokutsun.
TammerControlin kaukomonitoroinnin ja etäohjauksen avulla voidaan ennakoida
tulevat korjaustarpeet sekä muuttaa koneen asetuksia ja ohjelmia. Kaukomonitorointi
mahdollistaa lisäksi koneiden statistiikan seuraamisen TammerControl-valvomosta,
mikä mahdollistaa myös tulevien korjaustarpeiden ennakoinnin.
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TAMMERCHEM

– autonpesuaineilla
loistavaa puhtautta
Tammermaticin Swanline-autonpesuaineet takaavat loistavan puhtauden vuoden
ympäri. Kaikkiin autonpesukoneisiin ja vedenkierrätysjärjestelmiin soveltuvat pesuaineet
ovat paitsi tehokkaita, myös Joutsenmerkitysti ympäristöystävällisiä ja biohajoavia.
Pesuainevalikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto niin kevyeen kuin haastavaankin
likaan. Tuotteet on kehitetty pohjoisen vaativiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. Paras
pesuteho takaa tyytyväiset asiakkaat ja tekee autonpesusta kannattavaa.
Olemme kehittäneet autonpesuaineita määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti vuodesta
1974. Laadukkaiden pesuaineiden takana on pitkäaikainen yhteistyö kemikaalien
raaka-ainetoimittajan AkzoNobelin kanssa. Pesuaineet sekoitamme omissa
tuotantotiloissamme omien reseptiemme mukaan.

Sopimusasiakkaana
maksat pesuaineet
käytön mukaan

TammerChem-asiakkaana
voit maksaa pesuaineet
myydyn pesumäärän
mukaan tai perinteisesti
litrahinnoiteltuna.
Pesuaineiden toimitukset
ja kulutussäädöt
suoritetaan aina
pesutarpeen mukaan.
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RAHOITUSPALVELUT
Etsitään yhdessä
sinulle sopiva
rahoitusvaihtoehto
Oli tilanteesi mikä tahansa, osaava henkilöstömme auttaa sinua
löytämään parhaan rahoitusvaihtoehdon uuteen autonpesukoneeseen. Useimmiten kone hankitaan leasing-sopimuksella,
mutta tarjoamme vaihtoehdoksi myös osamaksua ja Osinkokone-kokonaispalvelua, joka sisältää pesukoneen lisäksi huollon ja
pesuaineet koko sopimusajan kattavalla takuulla.
Yleisin rahoitusmuoto pitkäaikaisille pesukoneille on leasing,
joka tarjoaa useita etuja; budjetointi- ja investointiprosessit
helpottuvat ja nopeutuvat, ja yritys säästyy raskailta kertakuluilta
säilyttäen mahdollisuuden pankkilainan ottoon. Sopimuskausi
räätälöidään niin, että yritys voi hankkia tarvitsemansa laitteiston
sopivaan kuukausihintaan. Leasing-sopimuskauden päätyttyä
ostaja osoittaa ennalta määrätyn jäännösarvon, joka on henkilöautonpesukoneilla yleisellä 60 kk sopimuskaudella 10 %.
Rahoitusvaihtoehtona tarjoamme myös Osinkokone-kokonaisratkaisua, joka on riskitön kokonaisratkaisu menestyvään pesubisnekseen. Kokonaisuus sisältää kaikki Tammermatic-palvelut
aina huollosta kemikaali- ja valvontapalveluumme sekä tietenkin
pesukoneen – eli kaiken tarvittavan tuottavaan pesutoimintaan.
Osinkokone-palvelumme takaa heti positiivisen kassavirran, sillä
tuottoja alkaa tulla ensimmäisestä päivästä lähtien. Pesutoiminnan riskit ja kustannukset ovat etukäteen tiedossasi, ja voitkin
vapaasti keskittyä pesujen myyntiin – me huolehdimme, että
kokonaisuus toimii ja on oikein mitoitettu.

PESUOSAAJAKOULUTUS
Kouluta henkilöstöstäsi
myyntivoimavara
Pesupaikan henkilöstö on avainasemassa pesuasiakkaan
ostopäätökseen ja pesukokemukseen vaikuttamisessa.
Myynnin keinojen ja teknisen tietämyksen kasvattaminen
lisää pesutoiminnan kannattavuutta ja antaa eväät häiriö- ja
reklamaatiotilanteiden hoitamiseen.
Pesuosaajakoulutuksemme on käytännönläheinen pesujen
myyntiin sekä koneen käyttöön ja ylläpitoon paneutuva
kokonaisuus. Koulutuspäivä rakennetaan tarpeittesi mukaan
eri aihealueista, kuten pesukemia, pesemisen perusteet,
pesukoneen hallinta, katetuottolaskelmat, reklamaatiot ja
häiriöiden selvittäminen. Koulutus sisältää myös käytännön
työskentelyä pesukoneen ja autonpesuaineiden kanssa,
jolloin harjoitellaan muun muassa häiriötilanteiden ja
kemikaalivaraston sujuvaa hoitamista.
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Koko Suomen kattavaa palvelua
Huoltopäivystys ja -neuvonta:

Kemikaalitilaukset:

Puh. 0600 55 55 66

Puh. 0201 373 403

www.tammermatic.com/extranet

www.tammermatic.com/extranet

Puhelun hinta 1,98 eur/min + pvm/mpm

Varaosatilaukset:

varaosat@tammermatic.com
Puh. 0201 373 401

Jarkko Mustajärvi
jarkko.mustajarvi@tammermatic.com
Puh. 0400 301 364
Jouni Torkki
jouni.torkki@tammermatic.com
Puh. 040 451 752 9
Raimo Laurila
raimo.laurila@tammermatic.com
Puh. 0400 233 433

Petri Laakso

Tammermatic Oy
Tesoman valtatie 28 33300 Tampere
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