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TACK alla nya och gamla kunder
som gjorde Jubileumsdagarna till en

otrolig succé!

KUNGÄLV. Vilken 25-
årsfest det blev!

När Odelius Bil AB 
bjöd in till jubileums-
helg 8-9 september 
blev responsen enorm.

– Vi hade en fantas-
tisk helg med massor 
av folk, säger försälj-
ningschef Carin Fouche-
nette.

1982 fick Rune Odelius 
agenturen för Toyota i Kung-
älv. 25 år har gått och många 
är de människor som via bil-
affärer kommit i kontakt med 
Rollsboföretaget under denna 
period.

– Vi hade många gamla, 
men även nya kunder som be-
sökte oss under jubileumshel-
gen. 25-årsfirandet överträf-
fade alla förväntningar, säger 
Carin Fouchenette belåtet.

Bra försäljning
Jubileumsprogrammet inne-
höll bland annat ansiktsmål-
ning för barnen, frågesport 

och musikunderhållning. 
Samtliga besökare bjöds på 
korv med bröd, kaffe och 
kaka.

– Förutom allt trevligt 
mingel sålde vi en hel del 
nya bilar. Alla nybilsköpare 
fick ett presentkort på 5 000 
kronor på City Gross och den 
kampanjen slog väldigt väl ut. 
Det var ett utmärkt tillfäl-
le för oss att presentera våra 
nya bilmodeller, säger Carin 
Fouchenette.

Hur har Toyota Kung-
älv utvecklats under åren 
1982-2007?

– Idag har vi ett väldigt 
brett sortiment av bilar och 
en mycket bred kundkatego-
ri. Toyota är störst i världen 
och säljer fler bilar än självas-
te GM. Det är emellertid inte 
det som är det viktiga för oss, 
utan vi vill alltid leverera den 
bästa bilen till kunden, säger 
Carin Fouchenette.

Hur ser du på framtiden?
– Väldigt positivt! 2009 vet 

jag att vi får många nya model-

ler, framförallt på transportsi-
dan och inom miljösegmen-
tet. Utvecklingen av miljöfor-
don är oerhörd och här ligger 
Toyota i framkant, vilket na-
turligtvis är glädjande, säger 
Carin Fouchenette.

– För att behålla vår ställ-
ning och möta framtiden har 
vi beslutat om att bygga ut vår 
bilsalong och verkstad. Verk-
staden byggs ut för att mi-
nimera väntetiden för våra 
kunder och bilhallen behöver 
utvidgas, för att vi ska kunna 
presentera ett större urval av 
nya modeller samt kunna ha 

begagnade bilar inomhus. 
Projektet beräknas vara klart 
vid årsskiftet 2008-09.

VINNARE I FRÅGESPORTEN
Vinnare i Odelius tävling blev: Åsa 
Johansson, Kungälv, Göran Pers-
son, Kungälv, Leif Lindvall, Angered, 
Bill Larsson, Skärhamn, Ulrika Freij, 
Kungälv, Sune Unger, Ytterby, Ilhan 
Ahmed, Kungälv, Bengt Bulow, Kung-
älv, Robert Kindstrand, Romelanda, 
Robert Larsson, Kungälv. Carin Fouchenette, försälj-

ningschef på Odelius Bil AB, 
kunde konstatera att före-
tagets 25-årsjubileum den 
gångna helgen blev en stor 
succé.

Det blev rena familjefesten när Toyota Kungälv jubilerade. Besökarna fick ett varmt mottagande av företagets egen maskot.

Rune Odelius var den som 
tog över Toyota-agenturen 
i Kungälv 1982. Han verkar 
idag som vd på företaget.

Ansiktsmålning var ett mycket uppskattat inslag bland de 
yngre jubileumsbesökarna.

PÅ TOYOTA
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Folkfest när Toyoota i Kungälv 25-årsjubileradeta i Kungälv 25-årsjubilerade

Premiär för nya Golf Variant.

Även som
FlexiFuel
miljöbil

Nya Golf Variant
fr 169900 kr eller 1699
kr/mån

Golf Variant har helt nya lastmöjligheter och
rymmer hela 1550 liter bagage. Finns med pris-
belönta TSI-motorer, supersnåla TDI-motorer
och kan även beställas i FlexFuelutförande som
körs på etanol. Välkommen in och provkör.

3 
månaders 

fri 
försäkring

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2-8,2l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 137-195g/km. Miljöklass 2005.
Leveranserna av FlexFuel startar kvartal i 1 2008. *Prislån 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR
90 dagar 07-03-26.

Det lönar sig att åka några mil, för en bra affär!
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Måndag-fredag 9-18 • Lördag 10-15 • Söndag 23/9 11-16

Trollhättevägen 18 • Kungälv 
Tel. vx 0303-620 00 • Bilförs 0303- 620 10

www.bilab.se

Öppet hus 22-23 september!
Kom in och provkör nya Golf Variant!
Vi bjuder på kaffe och tilltugg samt godis till barnen.


