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Med en vilja att utvecklas under 45 år
Känslan av att skapa något eget har alltid funnits hos mig. Därför startade jag 1974 en egen lackeringsfirma i Veckholm,
utanför Enköping. Då var vi två anställda. 1977 köpte jag en lackeringsanläggning i Enköping och ett halvår senare gick
flytten dit. I takt med att vi utvecklades byggdes nya lokaler. 1980 gick flytten till de nya lokalerna på Myrangatan 5, där
vi än idag är verksamma.
Under de 45 år som företaget funnits har vi vuxit till att idag, 2019, vara mer än 50 medarbetare. Vi har en fullskalig
skadeverkstad och har under årens lopp blivit auktoriserade för VW personbilar och transportbilar, Audi, Skoda, Seat,
BMW, Toyota, KIA, Nissan, Ford och Peugeot samt de större försäkringsbolagen. Sedan 2015 är Bilskadecenter i
Enköping också en auktoriserad BMW Service-verkstad och sedan 2019 en auktoriserad MINI Service-verkstad.

Alltid i framkant
Under de senaste åren har vi också utökat verksamheten, så att
vi kan utföra skadereparationer på stora fordon såsom hästbussar,
husvagnar etcetera. Vi är specialister på plastreparationer, där vi
använder en unik metod och kunskap.
I vår bransch är erfarenhet viktigt, men ännu viktigare är att följa
med i utvecklingen i branschen. Vi har alltid satsat på utbildning, vi
har varit pilotföretag åt olika projekt inom vårt verksamhetsområde
och vi tar miljöhänsyn utifrån våra möjligheter. Till exempel är vi
sedan 2007 miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO-standard.

En ljus framtid
Viljan att hela tiden bli bättre gör att vi lever upp till våra ledord, som
är kvalitet och noggrannhet. Tillgänglighet, ett trevligt bemötande
och hög kompetens ingår också i vårt DNA.
På Bilskadecenter i Enköping ser vi mycket positivt på framtiden.
Vi är inne i en intressant period, där vi kommer att bredda oss inom
vårt område. Utvecklingen går hela tiden framåt och på det tåget
tänker vi vara med. Vi har många spännande visioner och vi planerar
ständigt för nya lösningar. Genom nöjda kunder och fantastiska
medarbetare har vi kunnat nå dit vi är idag. Och resan fortsätter!
Sven Hivén, grundare, Bilskadecenter i Enköping AB

En servicepartner för din bil!
Vi är auktoriserad BMW-servicepartner och Mini-servicepartner
i Enköping. Vi servar och reparerar din BMW och Mini i våra nya
moderna lokaler på Myrangatan och vi välkomnar även bilägare från
andra städer i närheten.
Att vi är auktoriserad servicepartner innebär att vi fullt ut uppfyller
den standard som krävs. Vi har all den kompetens och de resurser
som din bil kräver. Ska du snart till Bilprovningen? Vi går igenom
bilen så att du säkert kommer igenom besiktningen. Vi säljer även
tillbehör och reservdelar.

Hos oss får du en helhetslösning för din bil. Oavsett om du behöver
en total genomgång eller bara ett mindre ingrepp ställer vi upp och
tar in bilen med kort varsel. Vi utför:
• komplett service
• alla reparationer inkl skador
• AC arbeten
• glasreparationer
• byte av vindrutor

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

standox.se

THINK COLOUR.
THINK STANDOX.
När det kommer till kulöröverensstämmelse erbjuder Standox en unik kompetens.
Som en ledande partner till OEM i över 60 år har vi kunskap och de avancerade
produkterna som behövs för att supporta verkstäder med hög service.
Vill du veta mer hur vi har blivit Nummer Ett i kulörer?

www.standox.se/think-colour

An Axalta Coating Systems Brand
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En totalpartner inom skadereparationer
Att få en skada på bilen är aldrig roligt. Men när olyckan är framme kan du tryggt lämna in bilen till Bilskadecenter i
Enköping. Under ett och samma tak har vi allt som krävs för att ta hand om din bil på bästa sätt. Så här fungerar det:

Skadebesiktning

Slutkontroll

Vi kontrollerar skadan och gör en kostnadskalkyl som sänds till
ditt försäkringsbolag. Efter godkännande från försäkringsbolaget
erhåller vi en specifikation över beslutade åtgärder.
Observera! Det är du som kund som beordrar reparationen av din bil.

När bilen är klar utför vi vår egen kvalitetskontroll. Vi kontrollerar
också att allt är utfört enligt biltillverkarens rekommendationer.

Arbetet utförs

Bilen levereras

Utifrån specifikationen utför vi skadereparationen på din bil.
Här ingår alla typer av åtgärder, från mekaniska arbeten och
plåtslageriarbeten till lackering och byte av reservdelar. Vi ser helt
enkelt till att din bil återfår sitt ursprungliga skick.

När skadereparationen är färdig hämtar du din bil. Nöjd och glad,
med allt från slutresultatet till bemötandet som du fick, kan du
fortsätta att köra.

Experter på plastreparationer
på husvagnar, husbilar och hästtransporter
Bilskadecenter i Enköping tillhandahåller samtliga karosserireparationer
på din husvagn, husbil eller hästtransport. Dessutom kan vi
utföra plastreparationer på det mesta t.ex takboxar och andra
plastdetaljer. Begränsningarna är få och vi kan reparera alla typer av
plastreparationer på ditt fordon.
Vi har utvecklat en egen metod när det kommer till plastreparationer.
Våra riktigt vassa plasttekniker kan reparera skador utan att behöva
byta ut sidor på husvagnar och husbilar. Vi har utfört denna typ
av reparationer i över tio år vilket borgar för både säkra och
kostnadseffektiva plastreparationer.
Så om något oförutsett händer med ditt fordon eller din transport,
kontakta oss. Med stor flexibilitet och hög kvalitet, kryddat med
kreativitet, hittar vi en lösning!

Bilskadecenter i Enköping AB
Myrangatan 5
745 37 Enköping
Telefon, växel
0171-10 54 00
E-post
info@bilskadecenter.se
bmw@bilskadecenter.se
mini@bilskadecenter.se
Öppettider
Mån-tors 07.00 - 17.00
Fre 07.00 - 15.00

