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Terve kaikille! Mahtavaa maanantaita.

AV Konex on Punkalaitumen Kivisenojalla sijaitseva autojen huoltoon ja
korjaamiseen sekä myyntiin erikoistunut yritys. Yrittäjinä toimimme me, Arttu ja
Valtteri. Olemme 23-vuotiaita nuoria miehiä ja olemme tunteneet koko ikämme.
Yhteinen yritys oli pitkään meidän haaveena ja sen toteutimme, kun
ammattikoulu oli suoritettu ja armeija käyty.

Tänään aamulla aloitettiin hommat perinteisellä hitsaustyöllä. Viikon mittaan
käydään läpi, mitä teemme ja touhuamme. Tänään on kuitenkin vuorossa
yrittäjien esittelyt.

“Terve, olen Valtteri Niekka ja toimin yrityksessämme toimitusjohtajan tittelillä.
Asun tällä hetkellä Urjalassa. Vapaa-aikana aktiviteetteja on aina metsästyksestä
ja kalastuksesta moottoriurheiluun, tosin viime aikoina jäänyt vähemmälle. Työ
ajaa suurinta roolia tämän hetkeen elämässä.”

“Morjesta, olen Arttu Lähdeniemi ja yrityksemme hallituksen puheenjohtaja.
Asustelen Punkalaitumella tyttöystäväni Elinan ja koiramme Alman kanssa.
Työpäivät venyy yrittäjällä usein pitkäksi, mutta vapaa-ajallani metsästän ja ajan
rallia. Viime viikonloppunakin olin juuri ajamassa Kouvolan SM-rallin, josta
mukaan tarttui luokkavoitto.”
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Morjes!
Viikko on alkanut ja töitä tälläkin viikolla riittää. Tänään kerromme hieman
korjauksista ja huolloista. Toimimme Punkalaitumella ja se oli meille heti selvä
valinta, että haluamme yrityksemme tänne perustaa, sillä olemme molemmat
Punkalaitumella asuneet koko ikämme.

Asiakaskuntamme on lähtökohtaisesti Punkalaitumelta, mutta asiakkaitamme
on myös lähialueilta. Meiltä saat esimerkiksi uudet renkaat, tuulilasit ja autojen
kaikki huollot sekä korjaukset. Meillä onnistuu autoosi kaikki työt polttimon
vaihdosta vaihdelaatikko remonttiin.

Alla näette muutamia kuvia suuremmista ja pienemmistä remonteista.
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Morjes!
Työviikko alkaa pikkuhiljaa antautua loppusuoralle. Tänään vuorossa renkaat ja
tuulilasit.

Renkaita myymme melkeimpä joka lähtöön. Tilaamme tavaraa useilta
toimittajilta, joten valikoima on hyvin laaja ja runsas. Renkaiden vaihto sekä kaikki
muut työt onnistuu myös niin, että haemme autosi ja palautamme huollon
tehtynä tai renkaat vaihdettuna.

Teemme renkaiden vaihdon lisäksi myös tuulilasien vaihtoja. Vaihdamme myös
vakuutusyhtiön kustantamat lasit.

Teemme huoltoja ja korjauksia autojen lisäksi maatalouskoneille ja
kuljetuskalustolle. Soittamalla ja kysymällä saat aina lisätietoja sekä pyrimme
räätälöimään tarpeisiisi vastaavan huoltopaketin kalustollesi.

Alla kuvia erilaisista töistä.
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Noniin viikko alkaa olla lopuillaan ja tänään katsellaan myytävää kalustoa.
Myymme ja ostamme käytettyjä autoja ja koneita. Välillä myymme suoraan ja
toisinaan laittelemme kalustoa kuntoon ennen myyntiin laittoa. Tällä hetkellä
pääpainopisteenä myyntipuolella on hyötyajoneuvot ja maatalouskoneet.
Nyt varastossa on esimerkiksi melko uusia Ford Transit pakettiautoja.
Myyntikanavinamme käytämme muun muassa Huutokauppoja, Tori.fi ja
Nettiautoa. Myymme autoja ja koneita myös suoraan eri näköisille tahoille ja
asiakkaille.

Kuvia myytävistä menopeleistä.
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Aurinkoista sunnuntaita!
Viikko on hurahtanut nopeasti ja viikonloppu vielä nopeammin töiden ja
harrastusten parissa.

Oikein suuri kiitos kaikille seuraajille viikosta. Tuothan autosi tai muun kulkupelisi
meille huoltoon, renkaiden tai öljyn vaihtoon tai muuhun korjaukseen.
Huolloista ja korjauksista sekä myynnissä olevista autoista ja koneista saat
lisätietoa tykkäämällä meidän Facebook-sivusta tai soittamalla numeroon 040
5423131.

Mukavaa syksyä ja turvallisia kilometrejä jokaiselle,
AV Konexin yrittäjät Arttu ja Valtteri

Video ei saatavilla dokumentissa.
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