
Palveleva, paikallinen, luotettava

KEMINMAA–ROVANIEMI–SODANKYLÄ

www.tojoauto.fi



Kuljetusliike O.Johansson Oy
Hinauspalvelu
Puh. 0400 692 066

www.kuljetusliikejohansson.fi

TERVETULOA 
VÄRIDOKUMENTOINNIN

MAAILMAAN

Lue lisää Toshiban 
tulostus- ja 

skannausratkaisuista
www.toshibatec-tnd.com

Täyden palvelun autotalo
Työllistämme noin 50 automyynnin ja -huollon ammattilaista. Henkilökuntamme on 
osaavaa ja palvelee asiakasta yksilöllisesti ja kiireettömästi. Meille on tärkeää, että 
asiakkaamme saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.

Toyota on luotettava ja käyttövarma auto, joka  
sopii hyvin pohjoisiin olosuhteisiin. Kattavasta,  

monipuolisesta mallistosta löytyy oikea auto  
jokaiseen tarpeeseen.

Laajan Toyota-malliston lisäksi 
myymme myös vaihtoautoja.Laa- 
dukas korjaus- ja huoltopalvelum-
me korjaa autosi ammattitaitoi-
sesti, käyttäen merkkikohtaisia 
erikoistyökaluja ja alkuperäisiä 
Toyota-varaosia. Myymme autoi- 
hin turvallisuutta ja mukavuutta 

•  Automyynti
• Vaihtoautot
• Huolto- ja korjauspalvelut
• Varaosamyynti
• Lisävarusteet
• Autovuokraamo
• Rahoituspalvelu

tuovia lisävarusteita ja sijaisau-
topalvelustamme Toyota Rentistä 
saat sijaisauton huollon ja korjauk-
sen ajaksi tai pikkubussin esimer-
kiksi pelireissulle. Tarvittaessa 
rahoituspalvelumme suunnittelee 
sinulle yksilöllisen rahoitussuunni-
telman.



MOOTTORI ÖLJY, JOKA ON 
KEHITETTY SINUN AUTOLLESI
Jos Toyotassasi on diesel partikkelisuodatin, 
suosittelemme Castrol Magnatec Professional 
C2 5W-30-öljyä. Se on huippu luokan täys-
synteettinen moottoriöljy, joka suojaa 
moottoria kulumiselta ja auttaa vähentämään 
ympäristölle haitallisia pakokaasupäästöjä. www.castrol.com/fi 

IT’S MORE THAN JUST OIL.
IT’S LIQUID ENGINEERING.

Paikallista autokauppaa lähes 50 vuotta
Tojo-Auto on tunnettu, palveleva autoliikeketju Lapin alueella. Suhteemme  
paikalliseen autokauppaan, asiakkaisiin sekä Toyota-maahantuontiin ovat  
kestäneet pitkään, eikä suotta.

Tojo-Auton juuret ovat yhtä vanhat 
kuin Suomi. Vuonna 1917 ei tehty 
autokauppaa, mutta kauppaa teh-
tiin joka tapauksessa. Toyota tuli 
Suomeen vuonna 1964 ja Tojo- 
Auton edustus alkoi neljä vuotta 
myöhemmin. 

Olemme kolmen vanhimman  
Toyota-jälleenmyyjän joukossa 
Suomessa. Vuosikymmenten 
aikana olemme avanneet useita 
myymälöitä ja toimimme nyt kol-
messa toimipisteessä Keminmaalla, 
Rovaniemellä ja Sodankylässä. 

Meiltä parhaat vaihtoehdot 
auton ostoon ja vaihtoon!

Toyota-merkkihuolto  
tuntee autosi parhaiten! 



 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 w

w
w

.js
su

om
i.�

 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 w

w
w

.js
su

om
i.�

Toyotan laaja hybridi-mallisto tarjoaa vaihtoehdon vastuulliseen autoiluun. 
Yaris, Auris, Auris Touring Sports, Prius, Prius+ ja ladattava pistokehybridi 
Prius PHEV ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä samalla kuitenkin 
suorituskykyisiä ja erinomaisesti varusteltuja malleja. Hybriditeknologia on 
ratkaisu, joka osaltaan vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristörasitusta. 

Tervetuloa Toyota-liikkeisiin tutustumaan hybrideihin ja keskustelemaan 
joustavista rahoitusmahdollisuuksista. www.toyota. /rahoitus

OLEMME MUKANA 
OTTAMASSA VASTUUTA.

Toyota Finance Finland Oy 
on mukana kantamassa 

vastuuta Suomen metsä-
luonnon hyvinvoinnista. 
Tukea kartuttaa jokainen 

Toyota hybrid -auton 
rahoitus.
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Auto Aho Oy  
Tojo-Auto Keminmaa

Teollisuuskylänraitti 1
94450 Keminmaa

Automyynti: 0400-696 884
Huolto/Korjaamo: 0400-140 633

Varaosat: 0400-140 644

Auto Aho Oy 
Tojo-Auto Rovaniemi

Alakorkalontie 15
96300 Rovaniemi

Automyynti: 0400-696 222
Huolto/Korjaamo: 0400-196 533

Varaosat: 0400-160 244

Auto Aho Oy 
Tojo-Auto Sodankylä

Seitatie 
99600 Sodankylä

Automyynti: 0400-393 755
Huolto/Korjaamo: 0400-140 744

Varaosat: 0400-140 745

www.tojoauto.fi

Kaikki palvelut yhdestä paikasta.
info@tojoauto.fi


