
Suomen autokaupan markkinajohtaja VV-Auto Group Oy on jatkossa K Auto Oy  

K-ryhmään kuuluva VV-Auto Group Oy on jatkossa K Auto Oy. Samassa yhteydessä VV-Auto Group 

Oy:n tytäryhtiö VV-Autotalot Oy vaihtaa nimensä K Caara Oy:ksi. Nimenmuutoksen myötä K-

ryhmän autokauppa yhdistyy selkeämmin kaikille tutun K-brändin alle. 

Uudet yhtiönimet otetaan käyttöön 1.6.2018 alkaen. Nimimuutoksien yhteydessä lanseerataan 

myös uusi visuaalinen ilme ja uudet logot. Oy AutoCarrera Ab jatkaa nykyisellä nimellä K Auto Oy:n 

tytäryhtiönä Porschen maahantuojana ja vähittäismyyjänä. 

”VV-Auto on saavuttanut markkinajohtajan aseman Suomessa jo useana vuonna peräkkäin. Myös 

viime vuonna olimme Suomen suurin automaahantuoja rekisteröinneillä mitattuna. Autokauppa 

on yksi Keskon kolmesta strategisesta toimialasta. Toimialarajat ylittävien uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödynnämme 

tulevaisuudessa yhä enemmän koko K-ryhmän laajaa liiketoimintaverkostoa ja luomme 

edistyksellistä ja uudenlaista liiketoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyinen nimi ei 

enää anna oikeaa kuvaa yhtiöstä, joten nyt on oikea aika tuoda autokauppa K-brändin alle”, sanoo 

Keskon autokaupan toimialajohtaja Johan Friman. 

”VV-Autotalot on Suomen suurin Volkswagen-konsernin edustamien merkkien jälleenmyyjä. 

Nimenmuutoksella vahvistetaan K-ryhmän autotoimialan vähittäiskaupan tunnettuutta. 

Yhdistämme K-brändin myös jo aiemmin luotuun Caara-palvelukokonaisuuteen. K-ryhmän laaja ja 

monialainen toiminta ja vähittäiskauppaosaaminen luovat VV-Autotaloille ainutlaatuisen perustan 

autokaupalle ja uusien monikanavaisten ja kokonaisvaltaisten palvelujen ja tuotteiden 

kehittämiselle”, kertoo VV-Autotalot Oy:n toimitusjohtaja Martti Muona. 

VV-Auto aloitti autojen maahantuonnin vuonna 1950, jolloin Autola Oy:n nimellä toiminut yritys 

toi maahan ensimmäiset 12 Volkswagen Kuplaa. Vuonna 1977 Kesko osti liiketoiminnot Wihuri 

Oy:ltä. Vuosina 1978–2005 yrityksen nimenä oli VV-Auto Oy. Nykyinen VV-Auto Group Oy nimi 

otettiin käyttöön maaliskuussa 2006.  

Lisätietoja:  

Johan Friman, Keskon autokaupan toimialajohtaja, johan.friman@kesko.fi, puh. 010 533 8451 

Martti Muona, toimitusjohtaja, VV-Autotalot Oy, martti.muona@kesko.fi, puh. 010 533 3521 

 

K Auto Oy toimii Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen Hyötyautojen 

maahantuojana ja markkinoijana Suomessa sekä SEATin osalta myös Virossa ja Latviassa. K Auto Oy toimii 

myös MAN-kuorma-autojen ja MAN- ja Neoplan-linja-autojen maahantuojana Suomessa. Maahantuonnin 

lisäksi K-Auto toimii merkittävänä autojen vähittäiskauppiaana ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa 

liikkeissään pääkaupunkiseudulla ja Turussa. K-Auton henkilö-, hyötyauto- ja kuorma-autoasiakkaita 

palvellaan kattavan jälleenmyynti- ja huoltoverkoston kautta koko Suomessa. Perinteisen liiketoimintansa 

ohella K-Auto kehittää erilaisia autoalan palvelukonsepteja ja monikanavaisia palveluja. Tarjolla on 

esimerkiksi verkkokauppoja, mobiiliapplikaatioita ja huollon verkkovarausjärjestelmiä. www.k-auto.fi 

K Caara Oy on K Auto Oy:n tytäryhtiö, joka vastaa Volkswagenin, Audin, SEATin ja Volkswagen 

Hyötyautojen sekä MAN-kuorma-autojen, sekä vaihtoautojen vähittäismyynnistä ja palveluista 

pääkaupunkiseudulla ja Turussa sekä erilaisten liikkumispalveluiden kehittämisestä monikanavaisesti. 

Caara.fi-palvelukonseptiin kuuluvat mm. vaihtoautojen verkkokauppa, CaaraOutlet – edullisempien 

vaihtoautojen myymälä, CaaraLeasing – leasing-palvelut yrityksille ja CaaraDeal – leasingpalvelut 

yksityisille sekä CaaraFix – autonhuoltopalvelu yli viisivuotiaille autoille. www.k-caara.fi 
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