
  

Secto Automotive Oy | 020 792 4300 | secto.fi 
Secto Vaihtoautot Oy | 020 792 4301 | sectovaihtoautot.fi 

 

 
18.10.2022  

Alphabet ja Secto Automotive aloittavat yhteistyön – sopimus tuo 
globaalit liikkuvuuspalvelut suomalaisille asiakkaille 
 

Saksalainen BMW Groupiin kuuluva Alphabet ja suomalainen Secto Automotive aloittavat 
yhteistyön. Sopimus tuo monia etuja leasingpalveluihin Secton asiakkaille ja auttaa 
sähköautoleasingin Suomen markkinajohtaja Sectoa vahvistamaan asemaansa vastuullisen autoilun 
edelläkävijänä. 

”Secto kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia. Moni yritys ja etenkin ne, joilla on suuri autokanta, 
tarvitsevat valtavasti apua niin päästölaskentaan kuin autokannan dekarbonisointiin. Meillä on jo 
yli kymmenen vuoden kokemus siirtymästä pois fossiilisista polttoaineista, kun muu toimiala on 
vasta viime vuosina herännyt muuttuneeseen markkinaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvamme 
myös isoimmissa asiakkuuksissa, joilla on käytössään autoja monessa maassa. Olemme 
parhaillaan avaamassa Secton toimintoja Ruotsissa ja Saksassa. Haluamme sen lisäksi nyt liittyä 
Alphabetin kumppaniverkostoon, jotta asiakkaamme saavat palvelua ei ainoastaan Suomessa ja 
uusissa kohdemaissamme, vaan kaikkialla maailmassa. Vastaavasti osana kumppanuutta me 
palvelemme Alphabetin asiakkaita Suomessa”, kertoo Secton toimitusjohtaja Matias Henkola. 

Alphabet hallinnoi maailmanlaajuisesti 700 000 henkilöauton ja hyötyajoneuvon kantaa. 
Yhteistyö Secton kanssa tarkoittaa avausta 33 markkina-alueelle. Sectolla ja Alphabetilla on 
yhteiset kasvutavoitteet ja molemmat uskovat kokonaisvaltaiseen tapaan palvella asiakasta 
hänen liikkumistarpeissaan kaikissa hänen asiointinsa vaiheissa.  

”Sectosta saamme erinomaisen yhteistyökumppanin, jonka kanssa pystymme vastaamaan 
paikallisiin tarpeisiin ja odotuksiin sekä levittämään räätälöityä liikkuvuuspalveluamme”, kertoo 
Susanne Loser, Alphabet Internationalin Chief Sales Officer.  ”Olemme varmoja, että molemmat 
osapuolet hyötyvät suuresti toistensa alueellisesta peitosta ja kapasiteetista, ja että 
muodostamme pitkäaikaisen kumppanuuden suomalaisten asiakkaiden eduksi.” 
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SECTO AUTOMOTIVE 

Secto on vuonna 2007 perustettu täysin suomalaisessa omistuksessa oleva yrittäjävetoinen 
autoleasingtoimija. Haastamme perinteiset ajoneuvojen omistamisen mallit ja luomme uusia 
ratkaisuja asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat 
liiketoimintaamme. Secton vakaan kasvun ydin on asiakkaillemme tarjottu mutkaton autoarki ja 
vastuullisen autoilun edelläkävijyys. Jo joka neljäs autoleasingia käyttävä yritys luottaa 
palveluumme. Sectolla on noin 4 700 yritysasiakasta ja me huolehdimme noin 11 000 ajoneuvon 
elinkaaresta aina liikkumisen tarpeen kartoituksesta seuraavan ajoneuvon hankintaan asti. 
Myymme vuosittain noin 3000 leasingista palautuvaa autoa kuluttajille. 
 

ALPHABET 

Alphabet on johtava maailmanlaajuisesti toimiva yritysten liikkuvuusratkaisujen tarjoaja. Yritys 
on perustettu Isossa-Britanniassa vuonna 1997 osaksi saksalaista BMW Groupia. Alphabetin 
asiantuntijuus henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hallinnoinnissa auttaa yrityksiä 
kehittämään liikkuvuuttaan tehokkaasti ja kestävällä tavalla. Tulevaisuuteen valmistautuminen ja 
vastuullinen toimintatapa ovat aina olleet Alphabetin taloudellisen menestyksen kivijalka. 
Yhdistelmä innovatiivista ajattelua, digitaalisia ratkaisuja ja joustavia liikkumisen vaihtoehtoja 
auttavat Alphabetia edistämään kestävää muutosta.  

Alphabet auttaa asiakkaitaan vähentämään hiilijalanjälkeään ja rakentamaan liikkumisen 
parempaa tulevaisuutta kokonaisvaltaisella lähestymisellään. Tärkeinä välineinä tässä ovat 
sähköisen liikkuvuuden konsultointi aina räätälöityihin ja yksilöllisiin sähköistämisstrategioihin 
asti sekä Alphabet Rent -autonvuokrauspalvelut, Alphabet Mobility Budget-rahoituspalvelu ja 
Alphabet App -ajoneuvonhallintajärjestelmä.   

Tänä päivänä Alphabet hallinnoi noin 700 000 leasingautoa ja kevyttä hyötyajoneuvoa yhteensä 
33 maassa. Yrityksen pääkonttori on Münchenissa, Saksassa. Osana BMW Groupia Alphabet 
täyttää samat korkeat laatu- ja prosessistandardit kuin emoyrityksensä. Lisää tietoa yrityksestä 
on luettavissa osoitteessa alphabet.com. 


