EN TRYGG OCH PERSONLIG BILAFFÄR

Din bilhandlare i Stockholm
Torvalla Bil är ett äkta familjeföretag där ledning och anställda jobbar tätt tillsammans för att leva upp till
företagets viktigaste värdegrunder, personlig service och ett tryggt trevligt bilköp.
Företaget startade som en enkel allbilsverkstad 1980 och redan 1987 började vi sälja våra första bilar
och har sedan dess vuxit med uppgiften.
Idag driver vi fyra fullserviceanläggningar i södra Stockholm: Albyberg, Haninge, Sätra och Värmdö där
vi erbjuder försäljning av nya och begagnade bilar samt komplett eftermarknad med service, reservdelar,
tillbehör, däckförvaring och bilglas.
Utöver våra fyra fullserviceanläggningar har vi dessutom en auktoriserad skadeverkstad med plåt och
lackering, en husbilsverkstad samt en däckverkstad som erbjuder allt inom däck och fälg.
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1980

2012

Företaget grundades.

Husbil och lastbilsverkstad
etablerades.

2007

2012

Sätra anläggningen
förvärvades.

Ny försäljningslokal
Haninge.

Idag är vi drygt 130 medarbetare inom koncernen där samtliga arbetar mot samma mål:
– Att hjälpa dig att hitta den bil som passar dina behov och att bilen i sin tur ska få bästa tänkbara
service och omsorg.
Torvalla Bil är auktoriserad återförsäljare och märkesverkstad för följande bilmärken:
Kia, Mazda, Suzuki, Subaru, Fiat, Jeep och Alfa Romeo.

Årets företagare
År 2020 firade Torvalla Bil 40-årsjublieum med att bli årets företagare i Haninge kommun, en utmärkelse
som vi är väldigt stolta över. Men allra stoltast är vi över de höga betyg vi får av våra kunder. Och att
du som handlar bil hos oss kommer tillbaka, för att serva bilen men också när det är dags att byta den.
När du kommer till Torvalla för att titta, handla eller byta bil hjälper vi dig till en bra affär. Vi tror på raka
puckar, respekt och personligt men professionellt bemötande där vi lyssnar noga till dina åsikter och
önskemål.
Torvalla Bil vill vara det bilföretag du vänder dig till med förtroende. Och vi arbetar för att du ska känna
dig lika välkommen vare sig du handlar nytt och exklusivt eller begagnat för mindre pengar.

2015

2019

Nyetablering på Värmdö.

Däckverkstad förvärvades.

2018

2020

Nyetablering
Albyberg (Haninge)
Exklusiv Kia-Anläggning.

Skadeverkstad
förvärvades.

3

4

Din nästa Kia finns här
Du som redan kör Kia vet att det finns många anledningar till att det blivit Sveriges tredje största
bilmärke. Vi som arbetar med Kia vet också att lojaliteten hos ägarna är stor; den som börjat köra Kia
fortsätter med det, bil efter bil. Hos Torvalla hittar du alla Kia-modeller.

Framtidens teknologi redan idag
Kia är världens femte största biltillverkare och tack vare toppmoderna fabriker, specialutbildade tekniker
och avancerade serviceprogram kan Kia erbjuda 7 års nybilsgaranti på samtliga modeller. I din Kia får du
säkerhets- och hjälpsystem som utformats både för att öka säkerheten på våra vägar och för att du som
kör ska njuta av färden.
Kias modellprogram präglas av design, kvalitet, säkerhet och ligger i framkant inom elektrifiering. När du
köper din Kia hos Torvalla Bil får du tillgång till Kia originalservice, Kia bilförsäkring och Kia bilfinansiering
via billån, privatleasing och leasing för tjänstebilar.

Kia Sorento
Plug-In Hybrid
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Mazda
– byggd för
körglädje
På Torvalla Bil väntar den Mazda som passar
dig perfekt och som får dig att le varje gång du
kör din bil. Mazda talar om Jimba Ittai, bandet
mellan dig och bilen som en enhet i perfekt
harmoni.

Moderna på både
ut- och insidan
Dagens Mazda är bilar där mycket arbete lagts
på nytänkande och design. Mazda inspireras av
utmanaranda och att tänja på gränserna för att
leverera ren körglädje. Genom konstruktionen
av Skyactive-teknologier är Mazdas motorer
lättare och mer bränslesnåla med perfekt
kombination av prestanda och bränsleekonomi
men också utmärkt körprestanda. Du kan välja
mellan ren bränslemotor och bensinmotorer
med mildhybridteknik.
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Suzuki kompromissar aldrig
När du väljer en Suzuki från Torvalla Bil får du en prisvärd bil som verkligen håller i längden. Du får också
en snyggt designad bil med kvalificerad teknik, som passiva och aktiva säkerhetssystem som övervakar
förarens, passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet.

Hybrider – i alla modeller
Suzukis samtliga modeller finns nu i hybridversion. I bilarna sitter en integrerad startmotor och generator
som assisterar motorn vid acceleration, vilket laddar bilens batteri under färd. Det innebär att du alltid
kan välja en mer kraftfull och tystare bil med bättre bränsleekonomi och lägre utsläppsnivåer. Och du
slipper leta efter laddstolpar.

SWACE, ACROSS OCH
KRÅNGELFRIHET!
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Vi levererar dina vinterhjul
För din säkerhet
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www.kransensgummi.se

Subaru – för ett aktivt liv
Subaru har ett tydligt definierat mål: att bygga världens säkraste bil. Därför är högsta säkerhet något
man arbetat med sedan bilbyggarstarten 1958. Subarus säkerhetsfilosofi bygger på fyra pelare: primär
säkerhet, aktiv säkerhet, passiv säkerhet och förebyggande säkerhet. När du köper en Subaru får du
en säker bil, alltid tre års fri service och fyrhjulsdrift på köpet.

En bil för sportiga
Subaru är skapad för dig som vill ta dig fram och ta dig ut. Vilken modell du än väljer får du
fyrhjulsdrift som ökar säkerheten på alla underlag, komfort och större lastutrymme än bilar i samma
storleksklass. Därför är Subaru ett bilmärke för dig som lika gärna ger dig ut på slingriga skogsvägar
som på snabba landsvägar. Du får dessutom en otroligt välutrustad bil med alla de tekniska
hjälpmedel du kan önska för en behaglig, säker och rolig körning till många spännande äventyr.

3 ÅRS FRI SERVICE
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DNB BilFinans
är Torvalla Bils samarbetspartner
när det gäller bilfinansiering.
Välkommen att tala med Din säljare
för ett bra erbjudande via oss.
Läs mer om vår bilfinansiering på dnbbilfinans.se
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Vi gör det enkelt att ha bil
När du väl gjort ditt val och bestämt dig för vilken bil du vill ha uppstår nästa fråga: Hur vill du
finansiera den? På Torvalla Bil tycker vi att bilköpet ska vara enkelt och smidigt hela vägen och därför
har vi en rad tjänster som är tänka att underlätta för dig.

Köp din bil – med eller utan lån
Du väljer själv om du vill betala bilen direkt eller om du vill att vi ska hjälpa dig med finansieringslösning anpassad till din bil. De flesta av våra bilmärken har skräddarsydda lösningar där du själv
väljer hur stor del av bilköpet som ska finansieras via lån. Prata med oss så kan vi ge både goda råd
och exakta siffror.

Privatleasing – ny bil till fast månadskostnad
Fler och fler upptäcker fördelarna med att privatleasa sin bil. Då får du en helt ny bil, utrustad som du
önskar, till ett förutbestämt månadspris. Under leasingtiden, vanligtvis tre år, gäller nybilsgarantin och
i månadskostnaden är service inkluderad. Sedan väljer du själv utrustning, körsträcka per år, vinterhjul
och försäkring som inkluderas i månadspriset. Privatleasing är ett bekvämt sätt att köra ny bil och att
hålla koll på sina bilkostnader.

Serviceavtal till fast månadskostnad
Det här är en av Torvallas tjänster för att göra ditt bilägande bekvämt, säkert och smidigt. Med ett
serviceavtal ställs du aldrig inför högre servicekostnader eller oväntade utgifter. Dessutom väljer
du själv nivå för ditt serviceavtal, Bas eller Plus. I Serviceavtal Plus ingår, förutom service enligt
servicebok, även däckskifte, däckförvaring och lånebil medan din bil är hos oss. Dessutom får du
tillbaka din bil nytvättad och fin.

Välj en topprankad
bilförsäkring!
Köp din nya
bilförsäkring här:
Mazda Bilförsäkring
Suzuki Bilförsäkring
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Auktoriserad serviceverkstad
Torvalla Bil är auktoriserad för service och reparationer för de bilmärken vi säljer. I våra verkstäder
arbetar märkesutbildade, erfarna och dedikerade tekniker som är stolta över att ta ansvar för att din
bil fungerar problemfritt och håller länge. Med egen service-, skade-, däck- och glasverkstad kan vi ta
hand om varje problem som kan uppstå. Dessutom har vi en specialiserad verkstad för att ta hand om
din husbil eller lätta transportbilar.

Specialiserade på el
Med allt fler elbilar ställs högre krav på servicetekniker som är utbildade för elbil och elektrifiering. När
du lämnar din elbil till Torvalla Bil kan du lita på att det är en elbilstekniker som tar hand om den.

Unik husbilsservice
Torvalla LCV i Haninge är vår toppmoderna verkstad med fokus på service för husbilar. Här är
verkstaden specialutrustad för att serva din husbil – och för att klara större reparationer och
renovering av både bil- och husdelen. Anläggningen är stor och vi har utrymme som gör att vi oftast
kan ta emot din husbil snabbt.
Här har vi också service och reparationer av transportbilar mellan 3 och 12 ton.

Komplett Skadeverkstad
När olyckan är framme så hjälper vi dig med snabb och kostnadsfri skadebesiktning. Vår
skadeverkstad i Haninge erbjuder plastreperationer, riktning och byte av karossdelar samt lackbättring
och lackering. Vi är auktoriserade skadeverkstad och samarbetspartners med alla försäkringsbolag.

Effektiv Däckverkstad
Vår däckverkstad i Haninge är specialister på däck och fälg. Med fokus på snabb service och bred
kunskap tillhandahåller vi förutom försäljning av nya däck samtliga tjänster inom området: Däckhotell
inkl tvätt, hjulskifte, däckomläggning, hjulinställning, balansering, punktering m.m

Enkelt att boka service
Spara tid på att boka service på www.torvallabil.se/service – välj anläggning och
datum och saken är klar. Men självklart är dialogen mellan dig och oss viktig och det
finns alltid en ansvarig servicetekniker du kan fråga eller diskutera med. Ett trevligt
och uppmärksamt bemötande är en av anledningarna till att våra kunder ger oss
höga betyg i olika mätningar.
Boka service

kia.com

Delbetalning eller Privatleasing?
Med Kia Finans finansierar du
din bil tryggt, enkelt och flexibelt.
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I samarbete med Santander Consumer Bank
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Haninge

Sätra

Värmdö

Albybergsringen 95
137 69 Österhaninge
Telefon: 08-707 56 50

Hantverkarvägen 30
136 44 Haninge
Telefon: 08-707 58 00

Murmästarvägen 29
127 35 Skärholmen
Telefon: 08-707 57 00

Minos väg 4
134 44 Gustavsberg
Telefon: 08-707 56 00

Torvalla Däck

Torvalla Skadecenter

Torvalla Bil LCV

Hantverkarvägen 37
136 44 Haninge
Telefon: 08-707 58 65

Hantverkarvägen 39
136 44 Haninge
Telefon: 08-707 58 14

Hantverkarvägen 28B
136 44 Haninge
Telefon: 08-707 58 28
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Albyberg

