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Bakom oss ligger 15 intensiva och spännande år. Då BilDahl bildades i 
april 1996 hade vi 62 anställda vid våra anläggningar i Umeå och Örn-
sköldsvik. I dag har vi 120 duktiga medarbetare i Umeå, Örnsköldsvik, 
Skellefteå och Luleå. De första åren hade vi en omsättning på 200 MKR 
– idag närmar vi oss en halv miljard! 

Jag är stolt över våra duktiga och motiverade medarbetare som är 
med och skapar BilDahl. Jag är tacksam och väldigt glad för det förtro-
ende våra många kunder visar oss. Men vi vill bli bättre på att bemöta 
och göra våra kunder nöjda. 

Vi vill fortsätta att bygga goda och personliga relationer. Vi älskar 
nya utmaningar och att hitta lösningar på problem – för ingenting är 
egentligen omöjligt!

Bredden är vår styrka och vi kan erbjuda allt från små personbilar 
till tunga lastbilar/bussar. Ifjol sålde vi faktiskt 1 600 fordon. För mig är 
drivkraften självfallet intresset för bilar, men också glädjen i arbetet och 
mötet med de många härliga människor som ”reser med oss”.

BilDahl är alltid på väg och jag hoppas vi får fortsätta att resa  
tillsammans!

Bredden är vår styrka

Leif Dahl, vd

DETTA ÄR BilDAhl
Grundat:  1996
Bilmärken:  Mercedez-Benz, Citroén, Nissan, Kia
Antal sålda bilar 2010:  1 600
Antal anställda:  120
Årsomsättning:  Cirka 450-500 miljoner  
Bilhallar:  Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå
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Det finns knappast något namn som ökar pulsen lika mycket som aMG. 
Bakom detta namn står ett team av motorsports entusiaster som inte bara 
utvecklar fordon som får dig att tappa andan när du ser dem på racerba-
norna, utan även utvecklar högprestandafordon för serietillverkning. 

Mot denna bakgrund har aMG:s filosofi uppstått: ”Passion for performance” 

Sport som ökar pulsen
hjärtat i varje aMG-fordon är motorn. nyligen tilldelades aMG:s 63-motor 
det prestigefyllda ”Best performance engine of 2010” med motiveringen:

”Rivals have tried and failed to woo the judges with some deeply impressive 
engines in this category, including Jaguar’s supercharged 5-litre V8, BMW’s 
5-litre V10 and 4.4-litre turbo, Lamborghini’s 5.2-litre V10, and Porsche’s 4.8-litre 
V8 turbo. However, they have all been shouted down by the Affalterbach V8”.

Vid tillverkningen fäster aMG särskild uppmärksamhet vid motorn och 
varje enskild får en plakett signerad med den som handbyggt den. när du 
hör sportbilsljudet från den effekt starka aMG-motorn vet du vem du har att 
tacka för det.

Mercedes Benz C63 aMG
6,2-liters V8-sugmotor, 457 hk, 600 Nm i 
vridmoment, 0-100 km/h på 4,5 sekunder 
(kombi 4,6 sekunder), topphastighet på 250 
km/h – detta är nya C 63 AMG.

Femte generationen C-Klass AMG ger ut-
tryck för ett perfekt samspel mellan enastå-
ende prestanda och uttrycksfull design. Det 

nyutvecklade AMG-sportchassit, en bredare 
framaxel och AMG-sportparameterstyrning 
upplevs perfekt avstämd till V8-motorn. 
Det bidrar även till den ansenliga effekten 
och dynamiken. Motorkraften överförs till 
vägen via en 7-växlad automatväxellåda – 
AMG Speedshift Plus 7G-Tronic.

AMG-center norrlands enda   
aMG-center!

Mercedes-Benz  
SLS aMG Coupé
6,2-liters V8, 420 kW (571 hk), 650 Nm i vrid-
moment, 0-100 km/h på 3,8 sekunder och en 
topphastighet på 317 km/h

Den futuristiska, stilrena designen har inspi-
rerats av proportionerna hos Mercedes-Benz 
klassiska sportbilar. Med måsvingedörrarna 
öppna visar sig den karaktäristiskt välvda 
formen i sin fulla prakt. Den långa motorhu-
ven, en markerad, kilformad front och stora 
luftinsläpp breddar bilen och ger ett sportigt 
intryck. Den låga kupén är placerad långt 
bak vilket för tankarna till motorsporten. 
Bi-xenonstrålkastarna med varselljus och 
blinkers i LED-teknik lyser inte bara upp vä-
gen utan bidrar också till den omisskännliga 
sportbilskänslan.

Passion for  
performance
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liNUS AMCOFF
090-18 50 03
070-669 78 60
linus.amcoff@bildahl.se

ANDERS BlOMKViST
090-18 50 02
070-653 19 18
anders.blomkvist@bildahl.se

STEFAN SUNDQViST
090-18 50 05
070-562 66 22
stefan.sundqvist@bildahl.se

KENTh BURWAll
090-18 50 06
070-432 88 06
kenth.burwall@bildahl.se

lEiF DAhl
090-18 50 50
070-666 89 62
leif.dahl@bildahl.se

BilDahls filosofi är lika enkel som självklar. Det ska vara tRYGGt 
att köpa bil. Det ska vara enKeLt att äga bil. 

Vår målsättning är att alltid vara ditt bästa val. Vi vill vara en 
komplett partner i allt som rör ditt bilägande.

Grunden för detta är att skapa långsiktiga kundrelationer och 
vår ambition är att den som köpt sin bil hos BilDahl också ska 
återvända när det är dags för nästa bilinköp.

alla våra säljare har spetskompetens om utbudet som helhet 
och deras kunskaper hjälper dig att hitta rätt bil.

På vår hemsida www.bildahl.se kan du alltid hitta det aktuella 
utbudet av nya och begagnade bilar. Om du vill ta en närmare 
titt och provköra – välkommen att besöka våra moderna bilhallar.

Kan det bli enklare?

BilDahl UmeåUmeå

ANDERS BlOMKViST
090-18 50 02
070-653 19 18
anders.blomkvist@bildahl.se

Läs mer på www.bildahl.se

KOntaK ta OSS

lEiF DAhl
090-18 50 50
070-666 89 62
leif.dahl@bildahl.se
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I BilDahls moderna fullserviceverkstäder arbetar servicetekniker, 
kundmottagare och reservdelsutlämnare. 

Våra biltekniker är naturligtvis experter på Mercedes-Benz, 
Citroën, nissan och Kia och använder sig av den allra senaste 
data– och felsökningsutrustningen. Vi ser också till att öka kom-
petensen genom fortlöpande utbildning.

Verkstäderna är miljöanpassade – så kallade ”gröna verkstäder” 
– med a-krediterings certifikat som även innebär att vi får släcka 
tvåor som du fått på bilbesiktningen samt arbeta med köldme-
dia och färdskrivare.

när du lämnar din bil på någon av våra anläggningar i Umeå, 
Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå kan du räkna med att den 
är i trygga händer. Du får alltid ett skriftligt kostnadsförslag på 
reparationen i enlighet med MRF:s och Kontrollerad Bilverkstads 
föreskrifter. Förutom vanliga service- och reparationsarbeten 
erbjuder vi även glasreparationer, aC-reparationer, hjulinställ-
ningar, lack och plåt och däckhotell.
 

Service på hög nivå

Verkstaden

BOSSE hÖRNEll
Verkstadschef
090-18 50 45
070-331 05 26 
bosse.hornell@bildahl.se

PER-OlA liDSTRÖM
Servicechef
090-18 50 35
070-572 48 70
po.lidstrom@bildahl.se

MARiA JONSSON
Kundmottagare
090-18 50 47
maria.jonsson@bildahl.se

MiKAEl TORNSTRÅlE
Kundmottagare
090-18 50 41
mikael.tornstrale@bildahl.se
 

santander.se

I Santanders avbetalningslån 
ingår gratis Låneskydd i tre 
månader, utöver månaden 
för kontraktets tecknande. 
Detta gäller alla som uppfyller 
grundkraven. Prata med din 
bilsäljare för mer information 
eller gå in på santander.se

Alltid gratis 

i upp till 4 månadernär du lånar hos Santander

Bil-Dahl_61902_210x297utf.indd   1 2011-04-07   13.47

Dags för  
service? 

Då kan du gå in på BilDahls 
hemsida för att boka tid. Fyll bara 
i formuläret, sedan  återkommer 
vi så snart vi kan.Självklart kan du 

också vända dig direkt till våra res-
pektive anläggningar via telefon 

eller e-post.

KOntaK ta VeRK StaDen I  UMeå
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Det innebär att vi alltid gör vårt yttersta för att du ska 
känna dig väl omhändertagen när du besöker vår  
moderna och unika bilhall mitt i stan.

Våra fyra rutinerade säljare ger dig all den hjälp du  
behöver. Frågar du så svarar vi!

Vi har en unik bredd på hela modellprogrammet och 
alltid ett antal nya bilar hemma för omgående leverans 
och alltid minst 40–50 fräscha begagnade bilar i lager.

FÖRSÄlJNiNg

MiKAEl lUNDQViST
Försäljningschef
0660-26 65 08
070-570 45 80
mikael.lundqvist@bildahl.se

JOhNNY SVENSSON
0660-26 65 07
070-330 30 07
johnny.svensson@bildahl.se

FREDRiK EDiN
0660-26 65 09
070-683 13 61
fredrik.edin@bildahl.se

illKA KANgAS
0660-26 65 06
070-722 99 86
ilkka.kangas@bildahl.se

VERKSTAD/SERViCE

gÖRAN SEhliN
Verkstadschef
0660-26 65 11
070-632 60 16
goran.sehlin@bildahl.se

ANDERS OlSSON
Reservdelschef
0660-26 65 25
070-551 12 13
anders.olsson@bildahl.se

ROgER WiKMAN
Kundmottagare
0660-26 65 12
roger.wikman@bildahl.se

KRiSTiNA ÖSTMAN
Kundmottagare
0660-26 65 04
kristina.ostman@bildahl.se

Örnsköldsvik hos oss är kunden  
alltid i fokus

KOntaK ta OSS

MED RÄTT DÄCK 
FÖRÄNDRAS ALLT

MICHELIN ENERGYTM Saver 
har lågt rullmotstånd vilket 
gör att du kan sänka både 

bränsleförbrukningen och 
CO2-utsläppen. Däcket har 
dessutom lång livslängd och 
hög säkerhet vilket indikeras 

av GREEN X-symbolen på 
sidan av däcket.

Läs mer om Michelins 
produkter på www.michelin.se

Köp dina däck
hos BilDahl.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS STYRKA ÄR VÅR STYRKA
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Oavsett om du söker en bil till familjen eller firman har vi garanterat 
en bil som passar både din storlek och din plånbok. Vi vill dela med 
oss av vår samlade rutin och erbjuda dig inte bara ett lyckat köp 
utan även ett lyckat ägande. 

Välkommen in i vår bilhall och bekanta dig med vårt spännande 
modellprogram!

FÖRSÄlJNiNg
ANDREAS ANDERSSON
Platschef
0910-71 43 60
070-299 60 90  
andreas.andersson@bildahl.se

glENN WiKlUND
0910-71 43 61
070-651 25 10
glenn.wiklund@bildahl.se

KJEll-ARNE JACOBSSON
0910-71 43 62
070-318 70 60
kjell-arne.jacobsson@bildahl.se
 

VERKSTAD/SERViCE
BO WiKSTRÖM
Verkstads- och servicechef
0910-142 60
0910-71 43 69
bo.wikstrom@bildahl.se

NiKlAS BYBERg
Kundmottagare
0910-71 43 68
nb@bildahl.se

MATTiAS MARKlUND
Kundmottagare
0910-71 43 69
mattias.md@bildahl.se

gERD NilSSON
Kundmottagare
0910-71 43 69
gerd.nilsson@bildahl.se

Skellefteå en bil för alla smaker

KOntaK ta OSS

bättre start med  
defa bilvärme
Bra för miljön, bra för bilen, bra för dig! 

www.defa.com

VÅRA SAMARBETSPARTNERS STYRKA ÄR VÅR STYRKA VÅRA SAMARBETSPARTNERS STYRKA ÄR VÅR STYRKA
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Mercedes-Benz

Läs mer på www.bildahl.se

Mercedes-Benz  
C-Klass Kombi
C-Klass Kombi är en av de rymligaste 
bilarna i sin storlek. Med en lastkapacitet 
på mellan 485 till 1 500 liter fyller den 
många behov. Lastsystemet EASY-PACK 
gör det dessutom lättare att lasta och 
säkra olika typer av gods. C-Klass kan 
även utrustas med elbaklucka som gör att 
du kan stänga luckan med ett knapptryck.

Från 299.000:-

C 220 CDI Business Sedan som miljöbil:

Från 322.900:-

Mercedes-Benz Kombi E-Klass
E som i ”elegans” eller ”estetik” eller ”extra säker”. Det finns mycket positivt att säga om 
E-Klass. Bilen väcker både uppmärksamhet och är uppmärksam å dina vägnar. Med över 
80 olika sensorer är det här en av marknadens säkraste bilar. E-Klass Kombi erbjuder 
dessutom ett av de största lastutrymmena bland jämförbara modeller. Besök BilDahl så får 
du känna på varför en del tycker att E:et står för ”energiknippe”.

Från 399.900:-

Mercedes-Benz Sedan E-Klass
Redan vid första anblicken vet man: detta är en typisk Mercedes. Ändå är formspråket 
personligt och unikt. Den kraftfulla profilen med den kilformade, uppåtsträvande sidolinjen, 
den tydligt pilformade fronten med dubbla strålkastare och bredden över bakskärmarna 
utgör en perfekt kombination av dynamik och kraft. Härtill kommer snygga detaljer som 
LED-varselljus (tillval), LED-baklyktor och en kromad kylargrill.

Från 376.900:-

Mercedes-Benz GLK
GLK är en trendsättare med attityd som innebär 

körglädje och komfort vart vägen än tar dig. Med 
adaptivt chassi anpassar den sig till alla typer av 

underlag, helt automatiskt. BlueEFFICIENCY-teknik 
bidrar till lägre utsläpp och gör GLK bränslesnål trots 

sin imponerande storlek. I 4MATIC ingår dessutom 
7G-TRONIC 7-växlad automatlåda.

Från 344.900:-  
(alla Businessmodeller)
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Mer av allt, förutom 
när det gäller utsläpp
BlueEFFICIENCY från Mercedes-Benz 
innebär energieffektiv teknik och innova-
tiva lösningar för lägre bränsleförbrukning 
och mindre utsläpp. ECO-start/stopp är 
ett exempel på en sådan lösning, våra nya 
snåla motorer ett annat. Bland nya gene-
rationens C-Klass finns det utföranden av 
Sedan som endast släpper ut 117 g CO2/
km, (vilket klassar den som miljöbil) och 
Kombi med 125 g CO2/km.

Mercedes-Benz  
C-Klass Sedan BlueEFFiCEnCy
C-Klass är en av våra mest omtyckta bilmodeller. Det är inte så 
konstigt, den har allt det du kan tänkas begära av en bil. Med över 
2 000 uppdateringar har vi vässat den ytterligare. Redan på håll 
märks skillnaden, huven och fronten har fått mer markerande drag 
samt baktill är LED-belysning numera standard. I bilarna har vi även 
anpassat mängder med funktioner och säkerhetssystem som tidiga-
re bara funnits tillgängliga på våra större modeller. Till exempel ingår 
trötthetsvarnare nu i designversionerna Elegance och Avantgarde.

Från 292.900:-
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Läs mer på www.bildahl.se

Citroën

Citroén C5
Bilen som tar komfort på allvar. Den gashydrauliska fjädringen trollar bort hål och 
ojämnheter och gör att bilen liksom flyter fram på vägen. Till komforten bidrar även den 
effektiva ljudisoleringen och inbyggd massagefunktion i förarsätet, båda standard om 
du väljer en Citroén C5 Buisness.Då ingår även nybilsgaranti. Just detta med komfort och 
trygghet är en av anledningarna till att Citroén C5 är så populär som tjänstebil.

CiTROéN C5 BUiSNESS hDi DiESEl 160

Från 279.900:-

Citroén C3 hdi Diesel 70 Comfort
En bil som inbjuder till en extra omväg då och då, bara för nöjes skull. Samtidigt är den så 
bränslesnål att det är något du kan unna dig. Med fyra dörrar, rymligt bagageutrymme, 
klassens största vindruta och en komfortnivå du normalt bara ittar i större bilar är Citroén 
C3 en bil som verkligen kombinerar nytta med nöje.

Från 138 900:- inklusive dieselbonus

Citroén C5 e-hDi Diesel airdrem egs Comfort  
En bil med väldigt generösa utrymmen.  Men det betyder inte att den behöver dra 
mycket bränsle. Väljer du versionen med e-HDi 110 hk-motorn får du en stor och rymlig 
bil med så liten förbrukning och låga koldioxidutsläpp att den klassas som miljöbil.
Utöver fördelarna för miljön betyder det både lägre bränslekostnader och befrielse från 
vägskatt i fem år.

Från 230.900:- inklusive dieselbonus

Citroén C1
Pigg och alert, en dröm att fickparkera och dess-
utom så bränslesnål att den klassas som miljöbil. 
En kompromisslös stadsbil, absolut, men också 
en bil som inte skäms för sig på landsvägen med 
både ESP och sex airbags som standard. Dess-
utom har den ett bagageutrymme med plats för 
betydligt mer äventyr än du tror.

Från 99.900:-
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MiLJÖBiL

Citroén C4
Nya Citroen C4 gjorde omedelbar succé. Motorpressen tog den till sina 
hjärtan och hyllade de fina utrymmena och den höga komforten. Klas-
sens största bagageutrymme, dödavinkeln-varnare och låg bränsleför-
brukning (särskilt versionen med e-HDi Micro-Hybrod teknologi) är andra 
egenskaper som gör nya Citroén C4 till en ovanligt trevlig bekantskap.

CiTROéN C4 hDi DiESEl 90 COMFORT

Från 174 800:-

CiTROéN C4 E-hDi 110 AiRDREAM EgS COMFORT

Från 194 000:-
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Nissan
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nissan Juke 
Blixtar av energivågor flödar ut från denna tuffa bil med sitt sluttande tak, breda mus-
kulösa stötfångare och höga midjelinje. Spana in den banbrytande designen med den 
långa sidolinjen från kupén hos denna första mindre crossover. Juke väntar bara på att få 
komma iväg. 

Urval av utrustning som ingår:
3 Klimatanläggning
3 3 St Drivemode
3 Läderratt
3 Farthållare

3 Elfönsterhissar fram/bak
3  Bluetooth-integrerad 

mobiltelefon  
/USB-uttag

3  116–190hk bensin  
117 hk dCi

3 20 cm markfrigång
3 Kamkedja

Från 154.900:- 

Läs mer på www.bildahl.se

nissan Qashqai
Tuffare, smidigare, snyggare. Nya Nissan Qashqai, crossovern som garanterat sätter färg 
på stan. Nya Nissan Qashqai har ny design i fronten, LED-bakljus, ännu mer förfining 
samt två nya färger. Dessutom finns en Pure Drive-version med CO

2
-utsläpp på 129 gram.

Från 183.500:-

nissan Micra 
Nissan Micra är fullmatad med användarvänlig teknik 
som gör rusningstrafiken i city till ett rent nöje. Den är 
lika praktisk som den är kul och köra och gjord för dig 
som alltid har många bollar i luften.

Från 125.990:-
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Kia Cee’d Sw
Generöst utrustad som standard och den vridstyva karossen i kombination med fint av-
stämd fjädring för att Cee’d har förnämliga köregenskaper. Säkerhetstänket är högt och 
när EuroNCAP krocktestade 5-dörrarsmodellen av Cee’d fick den toppbetyget 5 stjärnor. 
inte konstigt att Kia Cee’d var den mest sålda bilen till privatpersoner 2010. Totalt blev Kia 
Cee’d Sveriges femte mest sålda bil och Sveriges tredje mest sålda dieselbil.

Från 171.900:- Nu dieselmotor på köpet!*
  

* Erbjudandet gäller endast lagerbilar till och med 30 juni 2011. Värde ca 15.000:-

Kia Venga
Den nya modellen är ritad av Kias Europeiska formgivarteam i Frankfurt. Designen följer 
den senaste trenden ”en liten bil med stora utrymmen”. Genom att Venga är byggd lite 
mer på höjden, jämfört med andra bilar, är kupén rymlig och det är gott om plats för 
bagage. Kia Venga är välutrustad i standardutförande. Därutöver fi nns två tillvalspaket 
och separata tillval.

Från 144.900:- Nu dieselmotor på köpet!*
 

* Erbjudandet gäller endast lagerbilar till och med 30 juni 2011. Värde ca 15.000:-

Kia Picanto
Picanto är en av marknadens bränslesnålaste bilar. Den drar 
endast ca 0,5 l/mil vid blandad körning. På landsväg går det 
att komma ner till 0,42 l/mil. Tack vare låg förbrukning är också 
avgasvärdena låga och utsläppen av koldioxid underskrider 120 
g/km. Det innebär att Picanto Eco klassas som miljöbil i Sverige.

Från 109.900:-

Kia Picanto

nYHEt! 
LANSERiNG  

i MAJ

Kia Motors Logo 4/C - Large
Tagline @ 70% Black

Kia Motors Logo 4/C - Large
Tagline @ 70% Black

Kia Sportage
Nya Kia Sportage är ett bevis på att första intrycket 
oftast visar sig vara det riktiga. Den här enastående 
SUV:en fortsätter att bjuda på skönhet och spänning 
var du än befi nner dig. Förutom ett snyggt yttre har 
Sportage alla de egenskaper och funktioner man 
förknippar med SUV-klassen. Den har dessutom en 
bekvämlighet och en mångsidighet som slår det 
mesta. Så vad väntar du på? Ta kommandot över 
vägarna! Och gör det med stil.

Från 188.900:-

Kia Soul – en bil som sticker ut
Vill man ha en bil som är annorlunda och som andra lägger märke till, då är Kia Soul ett
spännande alternativ. Med sin speciella och kaxiga design är det en bil som verkligen 
sticker ut bland mängden av slätstruket formgivna bilar. Men inte nog med att den har en
annorlunda form, det går också att göra den mycket personlig eftersom det finns en stor
mängd dekorationsalternativ och tillbehör.

Från 156.900:-  Nu komfortpaket på köpet!*
 

* Erbjudandet gäller endast lagerbilar till och med 30 juni 2011. Värde ca 20.000:-

Läs mer på www.bildahl.se

Finns som miljöbil

Finns som miljöbil

Finns som miljöbil
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Lastbilar & tungservice
BilDahls lastbilsdivision är vida omtalad för sitt breda sortiment. Med åren 
har vi blivit en av Sveriges största leverantörer av Mercedes-Benz tunga 
fordon med cirka 50 sålda lastbilar per år. 

Under 15 år har vi investerat i utrustningar, ackrediteringar och certifie-
ringar. Vi har även byggt ut lastbilverkstaden i Umeå, startat upp en kom-
plett lastbilsanläggning i Luleå och vi har förvärvat en lastbilsanläggning i 
Örnsköldsvik. Det ger trygghet åt våra lastbilskunder.

Vi erbjuder allt från nyttofordon på 2,9 ton upp till tunga 250-tons 
ekipage. Flaggskeppen är Mercedes Benz actros, atego och axor. Våra 
erfarna säljare hjälper dig att hitta helhetslösningar för ditt företag och vi 
är alltid lyhörda för dina behov och önskemål. 

BilDahls lastbilsdivision

hENRiK SUNDiN
Lastbilschef
090-18 50 11
070-330 32 32
henrik.sundin@bildahl.se

ANDERS WESTERBERg 
0920-47 56 01
070-299 44 20
anders.westerberg@
bildahl.se

KENT hERTZBERg
090-18 50 12
073-041 51 35
kent.hertzberg@bildahl.se

KOntaK ta OSS

Läs mer på www.bildahl.se

Trux AB    Norrkämsta industriområde | 827 31 Ljusdal | Tel 0651-76 85 80 | info@trux.se | www.trux.se

FronTskydd, ljusBågAr och TillBehör Till TungA lAsTBilAr 
Din bil är avancerad!
Din moderna bil är avancerad. Fylld med kraft och körglädje.  
Alltid beredd att ge dig en minnesvärd resa.

Välj rätt motorolja
Tack vare ett nära samarbete med ledande motortillverkare kan vi erbjuda alla bilar rätt motor- 
olja. En olja som säkerställer optimalt skydd mot slitage och som kan förbättra bränsle-ekonomin. 
Det blir allt viktigare att välja rätt olja till bilen, både vid service och vid påfyllning, sk TopUp.

BilDahl väljer det bästa för din bil och rekommenderar Mobil smörjmedel. 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS STYRKA ÄR VÅR STYRKA VÅRA SAMARBETSPARTNERS STYRKA ÄR VÅR STYRKA

Vi erbjuder allt från nytto-
fordon på 2,9 ton upp till 
tunga 250-tons ekipage.

Lastbilar och tungservice  
finns i Umeå, Örnsköldsvik  

och Luleå!
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BilDahl har ett av Sveriges bredaste sortiment när det gäller 
transportbilar.

Vi skräddarsyr transportbilen exakt efter dina behov och 
önskemål oavsett om det handlar om den minsta Pick Up eller 
skåpbil.

Våra kunniga säljare hjälper dig att hitta just den typ av 
fordon som passar ditt företag. Dessutom kan vi alltid erbjuda 
riktigt bra priser och snabba leveranser. 

Vi har fordon i alla prisklasser.

NiSSAN NAVARA D40 PiCK UP
Starkast i klassen, V6 231 hk. Robust och pålitlig samtidigt som den är kul att 
köra. Den är konstruerad för att klara stora laster.

CiTROEN BERliNgO
Nya Berlingo är späckad med ny teknik och rymmer mycket (lastar upp till  
3,3 kubikmeter).

CiTROEN JUMPY
Nu en mängd tekniska innovationer och utrustning som höjer komforten, 
förbättrar säkerheten och ekonomin.

NiSSAN NV 200 
Nissan NV200 är perfekt i City. Med sin unika storlek är den mer lättplacerad i 
trafiken och lättare att parkera än sina konkurrenter.

MERCEDES-BENZ ViANO 
Upptäck vad Viano med sin komfort och funktionalitet kan göra för dig i 
vardagen. Den speciella atmosfären kan inte beskrivas i ord – den måste du 
uppleva själv.

MERCEDES-BENZ ViTO
Generös, ergonomisk och komfortabel transportbil med suveräna köregen-
skaper. Lugn gång och liten vändradie.

NiSSAN PRiMASTAR
Primastar är lika lättlastad som lättkörd. Finns som van, combi och buss. Last- 
kapacitet från 5.0 till 8.4 kbm.

MERCEDES-BENZ SPRiNTER
Letar du efter en partner för de stora transporterna? Då är Sprinter transport-
bilen för dig.

Brett utbud av  
transportbilar

Läs mer på www.bildahl.se
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ett liv på hjul för  
framtida generationer

Miljö

nissan Leaf 
Nissan Leaf är en helelektrisk bil med nollutsläpp, räckvidd på 
15 mil, topphastighet på 145 km/h och en laddningstid på 25 
minuter. Den är utrustad med litiumjonbatterier, som i allmänhet 
används i elbilar. Det ger bilen möjlighet att förena effekt och 
räckvidd. Att köra miljövänligt får inte vara förbehållet endast en 
del av befolkningen. Nissan har alltid strävat till att bygga elbilar 
som prismässigt är inom räckhåll för alla. 

BilDahl har stort utbud av det som populärt kallas miljöbilar oavsett 
om det handlar om Mercedes, Citroën eller nissan.  

Vi hjälper dig och ditt företag att sänka utsläppen av CO
2
. Vi kan 

se till att ni har miljöbilar både som produktionsbilar och tjänstebilar 
samtidigt som era medarbetare har allt de behöver i sin tjänstebil 
eller sitt arbetsfordon.

Vi bygger och levererar 
färdtjänstfordon

och bussar till 
Bil Dahl AB

Karosseriverken AB   |   Tel:  0457-45 06 00   |   Fax: 0457-45 06 29 

karosseriverken.se

Välj Mercedes-Benz Finans och Mercedes-Benz Försäkring som partners när du köper din 
nya Mercedes. Vi kan din bil och vet vad den är värd. Genom Mercedes-Benz Försäkring har 
du möjlighet att teckna en Prova-På Försäkring som gäller under 6 månader från 195 kr/mån. 
Finansierar du även din bil kan du betala försäkringen tillsammans med din månadsavgift.
För mer information kontakta din säljare hos BilDahl. 
www.mercedes-benz.se

Vi vet vad din Mercedes-Benz är värd för dig

Låt oss inreda din servicebil!

Var sak har sin plats.

Vi inreder med 5 års 
garanti på montering 
och inredning från 
System Edström.

www.norrmodul.se
Tel: 0942 100 40Tel: 070-322 04 16

VÅRA SAMARBETSPARTNERS STYRKA ÄR VÅR STYRKA

Miljövänliga tips!
Som bilägare kan du även göra mycket annat för att bli ännu 
miljövänligare. 
• Sköt servicen av bilen noggrant. 
•  Kontrollera lufttrycket i däcken, så att du inte kör runt med för 

lite luft. Högre tryck minskar friktionen mot vägbanan. Det finns 
även särskilda miljödäck som minskar friktionen. 

•  Använd också motorvärmare vid kall väderlek (högst en timme).
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BilDahl i Umeå 
Formvägen 6
906 21 Umeå
Tel: 090-18 50 00
Fax: 090-18 50 90
Hemsida: www.bildahl.se
E-post: umea@bildahl.se

ÖPPETTiDER BilhAllEN:
Må–To: 8.00–18.00  
Sommartider 9.00–17.00 (1/6–31/8)
Fr: 8.00–17.00
Lö: 10.00–14.00

ÖPPETTiDER 
lAgER OCh VERKSTAD:
Må–Fr: Lager 8.00–17. 00  
Verkstad 7.00–17.00
Lö: Stängt

lASTBilAR OCh TUNgSERViCE
Öppettider: 07.00–16.00

BilDahl i Örnsköldsvik 
Framnäsgatan 3-5
891 33 Örnsköldsvik
Tel: 0660-26 65 00
Fax: 0660-26 65 03
E-post: ovik@bildahl.se

ÖPPETTiDER BilhAllEN:
Må–To: 9.00–18.00  
Sommartider 9.00–17.00 (1/6–31-8)
Fr: 9.00–17.00
Lö: 11.00–14.00

ÖPPETTiDER  
lAgER OCh VERKSTAD:
Må–Fr: Lager 7.00–17.00  
Verkstad 7.00–17.00 
Lö: Stängt

TUNgSERViCE Ö-ViK
Tungservice Krossvägen
894 41 Överhörnäs
Tel: 0660-705 75
Öppettider: 07.00–16.00

BilDahl i skellefteå 
Tjärnvägen 3
Box 47
931 21 Skellefteå
Tel: 0910-142 60
Fax: 0910-142 66
E-post: skelleftea@bildahl.se

ÖPPETTiDER BilhAllEN:
Må–To: 9.00–18.00  
Sommartider 9.00–17.00 (1/6–31/8)
Fr: 9.00–17.00
Lö: 11.00–14.00

ÖPPETTiDER  
lAgER OCh VERKSTAD:
Må–Fr: Lager 8.00–17.00  
Verkstad 7.00–17.00, Lö: 11.00–14.00

BilDahl i Luleå 
Betongvägen 20
973 45 Luleå
Tel: 0920-47 56 00
Fax: 0920-25 00 06
E-post: lulea@bildahl.se

ÖPPETTiDER BilhAllEN:
Må–Fre: 08.00–17.00
Lör: Stängt

ÖPPETTiDER  
lAgER OCh VERKSTAD:
Må–Fr: 07.00–16.15
Lör: Stängt
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Besök vår hemsida på www.bildahl.se


