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En trygg partner
för dig som bilägare
Bil Dahl AB startade 1996 och idag finns vi i Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå
och Luleå. Vårt utbud består av allt från små personbilar till tunga lastbilar och
bussar. Vi är återförsäljare av Mercedes-Benz, Nissan, Citroën och Kia. Totalt
har företaget cirka 120 duktiga medarbetare, som varje dag arbetar med att
göra våra kunder nöjda. Vi är stolta över det förtroende som kunderna visar oss
och jobbar ständigt på att bli ännu bättre på det vi gör. På Bil Dahl vill vi helt
enkelt fortsätta att bygga goda och personliga kundrelationer.
På anläggningen i Skellefteå, som den här broschyren kommer ifrån, är vi 27
medarbetare med en gedigen kunskap om bilar. På våra 2 200 kvadratmeter
ryms en fullserviceanläggning och vi kan också hjälpa till med finansieringen,
vilket innebär att vi är med våra kunder under bilens hela livslängd.
På Bil Dahl är vi alltid ”på väg”. Vi ser fram emot att resa vidare med de trogna
kunderna, samtidigt som vi också välkomnar nya.

Delbetala enkelt med en av Europas största banker
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Det finns en
Mercedes-Benz för alla
På Bil Dahl är vi försäljare av Mercedes-Benz sedan tidigt 70-tal. Vi är mycket stolta över att få representera ett bilmärke med så fina anor och en sak har vi lärt oss: det breda modellsortimentet gör att
det finns en Mercedes-Benz för just dig. Låt oss hjälpa dig att hitta rätt modell!
Sin starka tradition förenar Mercedes-Benz med innovationskraft och en förkärlek för detaljer.
Nya fordonskoncept, i legendariska former, tas hela tiden fram. Som automobilens uppfinnare tar
Mercedes-Benz även ett särskilt stort miljöansvar. De olika modellerna är därför tillverkade så att de
belastar miljön så lite som möjligt.

Andreas Eklund är VD för Mediabyrån i Norr AB, ett
företag som jobbar med medierådgivning och som hjälper företag i hela Sverige med annonsering. Sin första
kontakt med Bil Dahl hade han för fyra år sedan.
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– Sedan dess har jag varit en återkommande kund. I
vårt jobb är det viktigt att våra bilar inte står stilla. Om
problem uppstått, eller om någon bil behövt service, har
Bil Dahl hjälpt oss och varit väldigt bemötande.
Bil Dahls personal är kunnig och trevlig.

Mercedes-Benz – täcker
dina transportbehov
Som företagare, eller som privatperson i behov av en riktigt bra transportbil, erbjuder Mercedes-Benz
modellprogram dig en trygg lösning. Vito står för mångsidighet när den är som bäst. Vill du ha en
partner som klarar de allra högsta kraven? Då är Sprinter det rätta valet. Citan är modellen för dig
som söker flexibla transportlösningar.
Våra CharterWay serviceavtal hjälper dig att undvika tråkiga överraskningar. Regelbunden service
håller din bil i trim och ökar förutsättningarna för ett bra andrahandsvärde. SelectPlus innebär service från bara en krona per mil. Dessutom ingår reparationer till följd av material- eller fabrikationsfel.
Service Complete är det mest heltäckande serviceavtalet. Du får service, förlängd nybilsgaranti och
dessutom byten av slitdelar. Prata med oss, så får du veta mer!
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Nissan
– vänta dig en
oväntad kvalitet
Varma lädersäten? En motor som aldrig sviker? Ja, vad betyder kvalitet för
dig? För den japanska tillverkaren är kvalitet inbyggt i allt. Både i det grundläggande som du förväntar dig och i en kvalitet som överraskar. Från de små
smarta detaljerna som gör körningen mer njutbar till en känsla av ren lyx.
Kvaliteten finns i allt. På köpet får du dessutom säkerhet och trygghet.
En Nissan passar lika bra för körning i stan som utanför. I det breda modellprogrammet finns allt från elbilar till stora transportbilar. Nissan är till exempel perfekt för dig som är ute efter en riktigt bra och rymlig företagsbil, där du
smidigt kan transportera allt du behöver under arbetsdagen. Nissan är också
känt för sina Crossovers, med stor säljaren Qashqai som en lysande stjärna.
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Kia – Sveriges
mest sålda
privatbil
Den sydkoreanska biltillverkaren Kia kom till Sverige 1997. Kias modellprogram präglas av kvalitet, säkerhet, låg bränsleförbrukning och effektiva
bensin- och dieselmotorer till ett konkurrenskraftigt pris. Kia erbjuder sju års
nybilsgaranti från fabrik på alla Kia-modeller, vilket är Sveriges längsta.
Och Kia-ägarna är nöjda med sitt bilmärke. 72 procent av de som äger en Kia
väljer Kia igen när det är dags att byta bil. Det innebär att märket har branschens mest lojala ägare. Kia är också Sveriges mest sålda privatbil för tredje
året i rad. Det visar att svenska folket uppskattar körglädjen, den snygga
designen och den goda prestandan.
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Citroën
– när kreativiteten avgör
Citroëns nya märke heter Créative Technologie. Det är kraften som driver Citroën framåt. Där försöker
man spegla Citroëns alla sidor och hitta märkets naturliga och rätta område i omvärldens ögon.
Tekniken är den viktigaste frågan för en biltillverkare. Här sitter kreativiteten i Citroëns DNA. Créative
Technologie är mer än vetenskapliga och tekniska bravader. Det handlar om att hitta relevanta,
oväntade lösningar till nya bilar och nya tjänster. Créative Technologie är mer än bara ett märke.
Det symboliserar Citroëns löfte.

Marie-Louise Jakobsson är ekonomi- och personalansvarig på Ersmarks Trä o Bygg AB. Hon är också
delägare till företaget, som hjälper kunder med såväl
stora som små byggprojekt. Ersmarks Trä o Bygg har
verkat i byggbranschen i snart 20 år och för närvarande
17 anställda snickare.
– Vi har varit kund hos Bil Dahl sedan 2005, minst.
Företaget erbjuder god service, är tillmötesgående och
försöker alltid att lösa våra bilproblem.
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Service och
eftermarknad
av hög kvalitet
Bil Dahl i Skellefteå erbjuder dig som kund en auktoriserad och miljöanpassad serviceverkstad med erfaren personal. Vi är naturligtvis extra
kunniga på Mercedes-Benz. Till sitt förfogande har bilteknikerna den modernaste tekniken och felsökningsutrustningen som kan tillhandahållas.
Har olyckan varit framme är det tryggt att gå till en auktoriserad märkesverkstad som har avtal med försäkringsbolagen. Det har vi. Våra plåtslagare har en gedigen erfarenhet av plåtskadade bilar och verkstaden har
certifikatet KPL 2000.
Vi utför även allt inom däck- och hjulinställningar. Till exempel kan du
förvara dina vinter- eller sommardäck hos oss. Självklart har vi också en
reservdelsbutik, så att vi snabbt kan serva dig.
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Vinterns härskare.

Bil Dahl Skellefteå
Tjärnvägen 3
931 21 Skellefteå
Telefon
0910-142 60
Skanna QR-koden med din smartphone
för att komma till vår hemsida.
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