
 

Special Service hoitaa 

Jos auto jää jo matkalla tien päälle, Special Servicen hinauspalvelu hoitaa sen korjaamolle. Apuvirta pak-

kasen hyydyttämälle autollekin saapuu pikaisesti paikalle tilauksesta. Jos autolla ei ole loman aikana 

kayttöä, ja arkena ei ole aikaa viedä sitä huoltoon, huolto loman ohessa on sekin toimiva vaihtoehto. 

- Haluamme tehdä autosi korjaamisesta ja huollosta kaikin tavoin sujuvaa ja vaivatonta sekä saada me-

nopelisi pikaisesti uudelleen liikenteeseen. Saat meiltä huolto- ja korjausajan muutaman päivän varoitus-

ajalla, joskus jopa samana päivänä. Tilatut työt pyrimme hoitamaan aina saman päivän aikana ja huollon 

ja korjausten ajaksi on mahdollisuus saada käyttöön sijaisauto, sanoo Special Servicen yrittäjä Ismo Tei-

nilä. 

 

Ykkösluokan tuotteet ja palvelut 

Special Servicellä on Levillä kaksi toimipistettä, joiden osoitteet löytyvät yrityksen kotisivuilta osoitteesta 

specialservice.fi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse välttämättä edes tietää osoitetta, sillä auto voidaan noutaa 

loma-asunnoltasi ja palauttaa korjauksen jälkeen takaisin. Niin helppoa se on täällä Levillä. 

- Palveluihimme kuuluvat auton kuntotarkastukset, huoltopaketit, autopesut, ilmastointilaitteen huollot, 

katsastustarkastukset, ohjauskulmien tarkastukset ja säädöt sekä muut korjaus- ja asennustyöt riippu-

matta niiden vaativuudesta. Erilaiset autotarvikkeet, kuten akut, iskunvaimentimet, jarrujen osat ja pako-

putket saat nopeasti tilauksesta, ja jos tuulilasiin tuli matkan aikana kiveniskemä, myös sen vaihto onnis-

tuu vaikka loman ohessa. 

- Palvelussamme ja yhteistyökumppanien valinnassa ohjaavana tekijänä on laatu, ja sen vuoksi voit luot-

taa, että saat meiltä autoosi ykkösluokan tuotteet ja korjaukset saman katon alta. Koska kuulumme AD-

ketjuun, voit luottaa, että saat varaosat nopeasti, kattavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Helpoin tapa ot-

taa meihin yhteyttä on lähettää kotisivujen kautta tarjouspyyntö, mutta jos on kysyttävää, aina voi soittaa 

ja kysyä lisää, Ismo sanoo. (Teksti ja kuva: Timo Koivisto) 

Ongelmia auton kanssa? 

Kun liikutaan tien päällä, auton kanssa 

voi tulla koska tahansa ongelmia. Apu 

auton pieniin ja suuriin ongelmiin löytyy 

Levillä AD-Autokorjaamo Special Ser-

viceltä, jonka kokonaisvaltainen palve-

lu pitää huolen, ettei lomatunnelma 

hautaudu auton kanssa taisteluun. 

 

Junioriurheilun tukena 

Autot ovat Special Servicen yrittäjä Ismo Teinilälle työ, harrastus ja elä-

mäntapa. Vapaa-ajalla hänet voi nähdä drifting-kilpailuissa ratin takana. 


