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Lähde: Öljy- ja biopolttoaineala ry

2000

15
20

10
20

05
20

00
20

95
19

19

90

1000

85

ECW Compact Module on ratkaisu tähän kysyntään. Se
mahdollistaa miehittämättömien pesuasemien kannattavan
operoinnin lähes missä tahansa, milloin tahansa.

automaattiasemat

19

Viime vuosikymmenen aikana miehitettyjen huolto- ja
polttoainejakelupesuasemien määrä on jatkanut laskuaan.
Myös niiden yhteydessä toimivien autopesuasemien määrä
on laskenut, sillä jatkuva miehitys vaatii paljon henkilöstöresursseja eikä tarjolla ole ollut tekniikkaa, jolla autopesua
voisi tarjota miehittämättömästi. Samaan aikaan autopesujen
tarve on kuitenkin lisääntynyt siinä missä vaatimustaso niin
pesun laadun kuin palvelunkin suhteen.

ecw compact module

kaikki yhdessaäpaketissa
ECW Compact Module on kokonaispaketti, joka pitää sisällään kaiken
tarvittavan kannattavaan autonpesuliiketoimintaan.
Tarkoin harkittu ja optimaaliseksi hiottu konsepti sisältää operoinnin
työkalut, fiksut rahoitusratkaisut sekä valmiin liiketoimintamallin.
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leasing

koneet ja rakennus
– kaikki yhdella laskulla
ECW Compact Module toimitetaan asiakkaalle täydellä leasing-sopimuksella.
Tästä seuraa se merkittävä etu, ettei asiakkaan tarvitse huolehtia vakuuksista.
Huolettoman konseptista tekee myös se, että leasing pitää sisällään kaiken tarvittavan – siis niin rakennuksen, pesulaitteiston kuin täydentävät laitteet ja järjestelmät.
Asiakas maksaa kuukausittain vain yhden lasku, johon kaikki on sisällytetty.
ECW Compact Module mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan ensimmäisestä
päivästä lähtien – ja leasing-kauden päätteeksi investointi on kokonaan asiakkaan.
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resurssit ja rakentaminen

projekti lapi luotettavasti
ECW Compact Module on kokonaisvaltainen resurssoinin ja rakentamisen paketti:
asiakas saa käyttöönsä valmiiksi suunnitellut lupakuvat, optimoidut materiaalivalinnat
ja kattavat ohjeet projektin läpiviemiseksi.
Modulaarinen rakennustekniikka mahdollistaa tuotteen erittäin korkean laadun sekä
vähentää rakentamisen riskit minimiin. Lisäksi trailerilla ilman nostokalustoa siirrettävä moduli voidaan siirtää toiseen paikkaan.
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yllapito ja operaatiot

huoletonta autonpesua
ECW Compact Module tarjoaa helpon, kattavan ja tehokkaan
ylläpitojärjestelmän pesupalvelun ylläpitoon ja huoltoon.

Mobiilimaksujärjestelmät

Etävalvontajärjestelmät

Huoltosopimukset

euro ca r wa sh

euro car wash oy

suomen johtava
autonpesun
asiantuntija
jo vuodesta 1992
Euro Car Wash tarjoaa markkinoiden luotettavimmat
ja nopeimmat autonpesukoneet, tehokkaimmat pesukemikaalit sekä edistyneimmät maksujärjestelmät.
Kotimainen Euro Car Wash on puhtaasti alansa
edelläkävijä.
ECW on osa Pineline Groupia.

