
INVAPALVELU OY 
 

Inva-auton apuvälineet ja muutostyöt 
Neuvonta- ja hakemuspalvelu 

Invavarusteltu Ford Focus farmariauto 
  Automaattivaihteisto 
  Lisälämmitin kauko-ohjauksella 
  Lämmitettävä tuulilasi 
  Akkuvahti 
  Käsihallintalaite 

           jarrumuistilla 
  Tasakaasu 
  Vakionopeudensäädin 
  Vasemman jalan kaasu 
  Rattinupit 
  IR-ohjausyksikkö 

           12 auton eri toimintaa 
  Recaron erikoisistuin  

           sähkötoiminnoilla 
  Sähkötoiminen apuistuin  
  Mekaanisesti kääntyvä istuin   
  Carony-siirtojärjestelmä Asennuspisteet: 
  Nousukahva  - Oulu 
  ChairTopper pyörätuolirobotti - Rovaniemi 
  Sähköisesti aukeava takaluukku - Kuopio  
  Tavaratilanostin  - Seinäjoki 
  Peruutustutka   - Vaasa 
  Pysäköintitutka edessä  - Turku 
 Varoituspillit hirvieläimille - Tuusula 
                                                                           
                                                                                   INVAPALVELU OY 

                       Inva-autoilun asiantuntija 
   Markku Laulumaa 0400-686 801 

                                                                                  invapalvelu@pp.inet.fi 
                                                                             www.invapalvelu.fi 
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INVAPALVELU OY 
 

Ennen inva-auton hankintaa tulisi tutustua, mitkä mahdollisuudet olisi saada autoon autoveron 
palautusta ja muita tukitoimia sekä maksusitoumuksen auton apuvälinekartoituksessa 

selvitetyille yksilöllisille auton apuvälineille ja muutostöille. 
 

INVA-AUTON HANKINNAN PERUSOPAS SISÄLTÄÄ 
 

 1. ERILAISET MAKSAJAT 2. VAKUUTUSYHTIÖT / VKK 
 - vakuutusyhtiöt - auton apuvälineet / muutostyöt 
 - kaupungit ja kunnat - avustus / laina 
 
3. KAUPUNGIT JA KUNNAT 4. AUTOVERONPALAUTUS 
 - auton apuvälineet / muutostyöt - 51 § (vammaisuuden perusteella) 
 - hankintatuki - 50 § (autoveron huojennus) 
     
5. KANSANELÄKELAITOS 6. AUTON APUVÄLINEKARTOITUS 
 - elinkeinotuki - tiiminä (asiakas / oma ft tai tt) 
  - tarjous / lääkärinlausunto 
  
7. VÄLINEET JA MUUTOSTYÖT 8. LIIKENNEMAKSUALENNUS 
 - automaattivaihteisto  
 - ajohallintalaitteet, muutostyöt 9. VAPAUTUS AJONEUVOVEROSTA 
 - istuimet, hissit, pyörätuolirobotit 
  - lämmittimet 10. PYSÄKÖINTI JA  AJOKORTTI 

 - muutoskatsastus  - 17 v ajokortti 
                            

 ******************************************************************************** 
INVAPAVELU OY:n  PALVELUIHIN SISÄLTYY LISÄKSI 
 

YKSILÖLLISEN LIIKKUMISEN APUVÄLINEET  
 - pyörätuolit, nostimet, sähköpyörätuolit ja -mopot 
 

ASUNNON MUUTOSTYÖT  
 - hissit, luiskat 
 - ympäristönhallinta 
 

NEUVONTA- JA  
HAKEMUSPALVELU 
 

KONSULTOINTIPALVELU 
 

 

INVAPALVELU OY 
 

INVAPALVELU OY edustaa Respecta Oy:n maahantuomia sekä Autovi Oy:n                                                                          
valmistamia laadukkaita inva-autoilun apuvälineitä. 
Tuotevalikoima kattaa kaikki inva-autoilun apuvälineet. 
 
Invapalvelu Oy:n toimesta suoritamme asiakkaalle auton apuvälinekartoituksen sekä opastamme 
asiakasta inva-auton valinnassa. 
Tarvittaessa teemme asiakkaalle autoveronpalautuksen hakemuksen sekä inva-auton 
hankintatukihakemukset vakuutusyhtiölle tai kuntaan. 
Teemme myös asiakkaalle auton kartoituksessa esille tulleiden apuvälineiden ja muutostöiden 
tarjouksen 15 vuoden ammattitaidolla. 
 
Tekemämme auton apuvälinetarjouksen tultua maksajan hyväksytyksi, siirtyy apuvälineiden ja 
muutostöiden toteuttaminen Respecta Oy:n / asennuspisteiden tuotetoimitukseen, asennukseen ja 
muutostöihin Respecta Oy:n toimitus- ja takuuehdoin. 
 
Sovi maksuton inva-auton hankintaneuvonta / apuvälineiden ja muutostöiden kartoitustilaisuus 
soittamalla 0400-686 801 / Markku Laulumaa (esittelytilaisuudet www.invapalvelu.fi -sivuilla).  
 
AUTON APUVÄLINEET JA MUUTOSTYÖT 

  Auton apuvälineiden tarvekartoitus      
            - maksuton (käynti tai puhelimella) 

  Autoon siirtymisen apuvälineet: 
            - hissit / kääntöistuimet / siirtymälevyt /  
 pyörätuolirobotit 

  Autolla ajamisen apuvälineet: 
            - käsihallintalaitteet / ajohallintalaitteiden siirrot 

  Muut auton muutostyöt 
  Apuvälineiden ja muutostöiden tarjous 
  

ASENNUSPISTEET 
  Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Seinäjoki, Vaasa, 

              Turku ja Tuusula 
 
NEUVONTA- JA HAKEMUSPALVELU 

  Neuvomme  myös asiakasta palvelujen hakemusprosesseissa ja tarvittaessa 
           teemme ne asiakkaan puolesta (maksuton tarvekartoituksen yhteydessä). 

 
Apuvälineiden ja muutostöiden tarjouksen laadimme tarvekartoituksessa ilmitulleiden asiakas- / 

maksajalähtöisten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.    
 

INVAPALVELU OY 
Inva-asiantuntija 

Markku Laulumaa 0400-686 801 
Makasiinikatu 9 A 4, 90130 Oulu 

invapalvelu@pp.inet.fi 
www.invapalvelu.fi 


