
       
             16.3.2020 
 

 
 

Autoklinikka-yhtiöt Oy /  asiakaspalvelu@autoklinikka.fi /  24h servicenummer 020 773 7437 /  
www.autoklinikka.fi   
 

Autoklinikka öppnar en reparationsverkstad i Vasa 
 

Autoklinikka öppnar sin nya verkstad i Vasa den 16 mars. Framöver kommer det att vara ännu 
enklare att få krockreparationsservice inklusive omfattande och moderna vindrutetjänster på 
västkusten.  
 
Landets ledande verkstadskedja Autoklinikka utvidgar sin verksamhet till Vasa. Filialen som öppnar på 
Kvartsgatan är en Autoklinikka-verkstad med komplett service. Verkstaden gör skadegranskningar, PDR-
reparationer av små bucklor, stora krockreparationer, reparationer och byten av vindrutor samt bilmålningar.  
 
– Vi har fått ihop ett toppenteam av plåtslagare och målare, och vi har en stor lokal och helt nya verktyg och 
arbetsredskap. Vi har fått flera lokala förfrågningar om öppningen av verkstaden, så vi väntar redan ivrigt på 
att få sätta igång på allvar. Jag tror att Vasaborna kommer att vara mycket nöjda med vår service, 
konstaterar Tom Granqvist, arbetsledare för Autoklinikka i Vasa.  
 
För Autoklinikka är verkstaden i Vasa en logisk fortsättning på byggandet av ett landsomfattande servicenät. 
I början av år 2020 utökade Autoklinikka sin satsning på vindruteverksamhet, och i enlighet med den nya 
strategin finns det omfattande vindrutetjänster även i Vasa. 
 
– Vi tar med oss hela vår vindrutekompetens till Vasa inklusive den kalibreringsutrustning som moderna bilar 
kräver. Med den nya verkstaden vill vi erbjuda en Autoklinikka-upplevelse med den bästa servicen både till 
privatkunder och till våra viktiga företagspartner, förklarar Markus Helkamäki från Autoklinikka. 
 
Autoklinikka Vasa öppnar den 16.3. på adressen Kvartsgatan 2. Verkstaden är öppen vardagar kl. 8–16. 
 
 
Mer information:  
 
Tom Granqvist, arbetsledare, Autoklinikka Vasa 
Tfn: 020 773 7501, e-post: vaasa@autoklinikka.fi  
 
Markus Helkamäki, distriktschef, Autoklinikka-yhtiöt Oy 
Tfn: 040 559 7743, e-post: markus.helkamaki@autoklinikka.fi  
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Autoklinikka-bolagen är en verkstadskedja med flermärkesservice som godkänns av alla försäkringsbolag. 
Kedjan har specialiserat sig på reparationer av plåt-, krock- och vindruteskador på bilar. Autoklinikka som 
grundades år 1992 finns i dag på närmare 40 ställen. Bolagets omsättning uppgick till cirka 41 MEUR förra 
året och bolaget sysselsätter 275 experter inom branschen. Autoklinikka-verkstäderna reparerar årligen 
inemot 34 000 tillbucklade eller krockskadade bilar. Autoklinikka är även en auktoriserad 
skadereparationskedja för Tesla-elbilar i Finland. Målet för Autoklinikkas tillväxtstrategi är att erbjuda 
branschens bästa skadereparationsservice samt att vara en föregångare inom bilverkstadsbranschen. 
Autoklinikka ingår i den nordiska Werksta-koncernen. 
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