www.cmahuolto.fi

CitikkaMake on pian
CMA Huoltokorjaamo
Yrityksemme astuu uuteen aikaan. CMA Huoltokorjaamosta saat entistä
monipuolisempaa ja syvällisempää auton kunnossapidon osaamista.
Markku Laipion 26 vuotta sitten perustama huoltokorjaamo on saanut Lahden seudulla vakaan ja laajan asiakaskunnan. CitikkaMake on tunnettu paikkana, jossa löydetään ja osataan
korjata ongelmat, joita muualla on tuloksetta ihmetelty. Perinpohjaisen osaamisen ja työn
laadun kunnia-asia on yrityksessä jo kahden sukupolven hallussa. Matti Laipio ja Mauri Laipio
ovat jo vuosien ajan kasvaneet yrityksen toimintamalliin. Ammattitaidon vankistuessa vastuuta on siirtynyt pojille ja nyt sukupolvenvaihdos on tehty myös virallisesti. Sen vuoksi tuli
luontevaksi myös sorvata uusiksi Markkuun vahvasti henkilöitynyt yrityksen nimi.
Uusi nimi, tyylikkäästi tuttua juurta säilyttävä CMA Huoltokorjaamo, on perusteltu siksikin,
että alun perin ranskalaisiin autoihin erikoistuneen yrityksen osaaminen on ajat sitten laajentunut muidenkin automerkkien hallintaan. CMA Huoltokorjaamo on nykyisin aito monimerkkikorjaamo, joka osaa autot valmistajasta riippumatta. Lukkarinrakkaus ranskalaisiin
on toki edelleen olemassa, mikä näkyy mm. omana ranskalaisautojen varaosavarastona.
Tietyissä tilanteissa pystymme korjaamaan etenkin Citroënit ja Peugeotit muita merkkejä
nopeammin. Huoltoajoissa eroja ei käytännössä ole.

CMA Huoltokorjaamoon voit pian tuoda
myös kaasu-, hybridi- ja sähköautot
Autojen tekniikka muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi. Entistä harvempi yksityinen
korjaamo pysyy muutoksessa mukana. CMA Huoltokorjaamo on jatkossa täyden palvelun
talo kaikille bensiini-, diesel-, kaasu- ja etanolipolttomoottoriautoille. Kaasuautojen
huolto- ja korjauspätevyydet saadaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Hybridi- ja
täyssähköautojen omistajille CMA tarjoaa kaikki autojen tarvitsemat huollot ja korjaukset
lukuun ottamatta akkuihin liittyviä töitä.

Paljon kysyttyjen oheispalveluiden tarjonta paranee
CMA Huoltokorjaamo tarjoaa asiakkailleen entistä monipuolisemmin
autoiluun ja asiakkuuteen liittyviä palveluita. Tässä vähän esimakua:
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•

Lisäämme sijaisautojen määrää ja vuoden 2021 aikana käyttöön tulee
myös pakettiauto. Tämä on tärkeä asia esimerkiksi monille yrittäjille.

•

Laajennamme rengaspalveluita. Renkaiden vaihtopalveluun voit yhdistää
nyt kausisäilytyksen rengashotellissamme. Voit myös ostaa meiltä uudet renkaat.

Olemme pidentäneet aukioloa tunnilla! Huolto- ja korjauspalvelut nyt arkisin klo 8–17.
Huolto- ja korjaustilaukset ja muut kyselyt arkisin puhelimitse klo 8–18.

Arvostamme asiakkuuttasi.
Tervetuloa jatkossakin – CMA Huoltokorjaamoon!

