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Toimintaohjeet

Vehon VIP-lentohuoltopalvelu on ehdottomasti helpoin tapa hoitaa auton huollattaminen, kun
lähdet matkalle Helsinki-Vantaan lentokentältä. Saavu kentälle mukavasti omalla autollasi ja jätä
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auto meille matkasi ajaksi. Matkalta palattuasi sinua odottaa viimeisen päälle huollettu auto, jolla
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Vehon VIP-lentohuoltopalvelu on ehdottomasti helpoin tapa hoitaa auton huollattaminen, kun
voit ajaa kentältä takaisin kotiin. Ei siis turhaa säätöä taksien tai julkisen liikenteen kanssa eikä
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