
 
 

 
 

MATKAILUAUTON VUOKRAUSPALVELUT KANGASALLA 

 

EsaRent vuokraa matkailuajoneuvot vuosikymmenten kokemuksella.  
 

Kangasalla matkailuajoneuvon vuokrauspalveluita tarjoava EsaRent perustettiin vuonna 1996.  

Yrittäjä Esa Lehto aloitti vuokraamalla perheen asuntovaunua. 1997 toiminta laajeni 

matkailuautojen vuokraus, myynti ja maahantuontitoiminnaksi. Tänään EsaRent on nykyaikainen 

matkailuajoneuvovuokraamo. ”Olemme keskittyneet kätevien retkeilyautojen vuokraamiseeen. 

Näppärät retkeilyautot ovat myyntitilastojen kärjessä niin Euroopassa kuin meillä Suomessakin.  

Olen varma että retkeilyautoille on vuokrauskysyntää myös Pirkanmaalla” 

 

Sijoitus vapaa-aikaan on sijoitus elämään 

Vapaa-aikaa arvostetaan tänä päivänä yhä enemmän, ja siihen myös panostetaan. Matkailuautolla liikkuessa 

voi aikaa viettää mielekkäällä tavalla elämyksiä keräten. Luonto tarjoaa vuodenajoista riippumatta aina 

ihasteltavaa ja koettavaa - kalastus, uinti, samoilu ja hiihtoharrastukset tuovat mukanaan jännitystä ja 

yhteenkuuluvuutta. Pyörillä kulkeva vapaa-ajanasunto helpottaa sinua hyödyntämään nämä luonnon 

tarjoamat mahdollisuudet. 

 

 

 

 

 

                
 



 
 

 
 

 

Panostamme laatuun ja turvallisuuteen 

Vuokrakalustomme koostuu uusista 2019 mallin matkailuautoista. Ajoneuvojemme alustan valmistaa  

Fiat, jolla on markkinajohtajuus matkailuautojen alustavalmistajana.  

Asuntotilat varustelee Road Car, joka on tunnettu Saksalainen matkailuajoneuvomerkki.  

Molempien valmistajien kansainvälinen huoltoverkosto, LähiTapiolan vakuutusturva, ja vuosikymmenten 

aikana hankkimamme kokemus ajoneuvomatkailusta turvaavat vuokrauksesi onnistumisen. 

 

Vuokrauskalusto kaudelle 2019 
 

RoadCar R540 

on todellinen retkeilijän monitoimipakkaus. 2h+k, vaihtuvalla näköalalla, kompaktissa 5,4m pituudessa. 

Liikut ja parkkeeraat kuin henkilöautolla, ja kaikki matkassa tarvittava kulkee samassa paketissa. 

 

RoadCar R640 

tarjoaa luxusta vaativimmille matkailijoille. Melkein 2-metriä pitkät vuoteet mahdollistavat mielyttävät 

lepohetket. Tavaratilaa on vähintäänkin riittävästi harrastusvälineille ja matkustajille, sekä nautinnolliseen 

matkantekoon. 

 

R540 ja R640  

on varustettu tehokkaalla ja taloudellisella 130hv Fiat Turbo Diesel moottorilla. 

Mukavuusvarustuksena ohjaamossa mm. ilmastointi, vakionopeussäädin, ajotietokone ja bt-soitin. 
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Supermessut 12-14.4.2019 Tampereen Messukeskuksessa 
 

Osasto E 521. Esillä Road Car R640 

 

Palvelut messuosastolla 
Opastamme matkailuajoneuvon vuokraukseen liittyvissä asioissa, ja myymme kauden vapaita viikkoja. 

Miseva Oy:n edustaja esittelee ja myy matkailuajoneuvoja osastolla. Miseva edustaa mm. osastolla esillä 

olevaa Road Car matkailuajoneuvomerkkiä. Misevalla on toimipisteet Turussa ja Hämeenlinnassa. 

 

 

Messutarjouksesta lisäetua vuokraajalle 
Vuokraa matkailuauto viikoksi EsaRentistä. Saat SF-Caravanin lahjajäsenyyden vuodeksi. 

Vuokrasopimuksen yhteydessä saat SF-Caravanin jäsenedut heti käyttöösi. 

Edun arvo 48€. Lisätiedot osoittessa www.esarent.fi tai www.karavaanarit.fi/jasenedut 

 

Messuarvonta messuilla ja FB-sivustolla 
Osallistu arvontaan messuosastolla. Palkintona RoadCar R540 viikonlopuksi käyttöösi.  

Palkinto tulee käyttää toukokuun tai syyskuun aikana 2019. Palkinnon voittaneen tulee täyttää 

vuokrausehtomme ja sitoutua noudattamaan ajoneuvon vuokrasopimusta. Arvonta suoritetaan 1.5.2019. 

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnon arvo 380€. 

 

Yhteystiedot 
Toimitusjohtaja Esa Lehto 

Taivallammentie 51, 36270 Kangasala, Finland 

+358 (0)400 639638 

www.esarent.fi 

myynti@esarent.fi 

https://twitter.com/esarentvuokraus 

https://www.instagram.com/esarent.fi/ 

https://www.facebook.com/esarentvuokraamo/ 

 

Kumppanit 
Miseva Oy myy matkailuajoneuvot Hämeenlinnassa ja Turussa www.miseva.fi 

 

SF-Caravan ry on leirintämatkailun valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii karavaanareiden, muiden 

leirintämatkailijoiden ja heidän muodostamiensa yhdistysten valtakunnallisena edunvalvojana. 

www.karavaanarit.fi 
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