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AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

...och är ackrediterade av Swedac för efterkontroll 
och släckning av 2:or från bilprovningen.

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

Vi utför alla typer 
av reparationer...

NÖDINGE. Finanskrisen 
drog snabbt ner for-
donsbranschen i dyn.

Nybilsförsäljningen 
störtdök och istället 
blev bättre begagnat 
högvilt.

Plötsligt blev gamla 
trotjänare bristvara 
även hos etablerade 
bilhandlare.

Det har varit en turbulent 
tid för alla bilhandlare oav-
sett om de har sålt nytt eller 
begagnat. När efterfrågan 
på nya bilar försvann ökade 
istället trycket efter begag-
nade bilar. Ganska snabbt 
uppstod en ny bristvara i 
samhället.

– Det går i cykler. När 
efterfrågan ökar höjs priset 
och när skillnaden mellan 
nytt och begagnat minskat 
tillräckligt mycket tar nybils-
försäljningen fart igen. Där 

är vi nu, säger Dominik på 
Bättre Bil i Nödinge.

Han har strategin klar. Att 
begagnatmarknaden fick ett 
uppsving besvärade honom 
självklart inte eftersom grun-
den i affärsidén är att sälja 
bättre begagnade bilar, men 
för att vara med när pendeln 
svänger över till nybilsför-
säljning igen har han för-
säkrat sig. I bilhallen tar nu 
fabriksnya Ford plats.

– Det är ju ett av världens 
mest etablerade bilmärken 
med ett mycket spännande 
modellprogram. Utbudet 
omfattar såväl transport- 
som personbilar, berättar 
Dominik som nu kan se till-
baka på sex spännande år i 
branschen.

Framtidsplanerna för 
Bättre Bil är många. En 
idé har varit att bygga en 
tvättanläggning här utanför. 
Aleborna behöver fler ställen 

där de kan 
tvätta sin bil 

själva, men handläggningen 
och byråkratin runt projektet 
har för tillfället tagit musten 
ur mig. Vi får se hur det blir 
lite längre fram, säger Domi-
nik.

Fordonskrisen till trots har 
basverksamheten med för-
säljning av begagnade bilar 
ändå gått bra under 2009. 
130 affärer jämfört med 90 
året innan.

– Många kunder är med-
vetna om fördelarna med att 
köpa av en bilhandlare. Det 
är en helt annan trygghet. 

Vi är skyldiga enligt kon-
sumentköplagen att lämna 
minst sex månaders garanti 
på bilar som har gått mindre 
än 10 000 mil.  För andra 
bilar gäller minst trafiksäker-
hetsgaranti. 

Vi kan aldrig skriva ”säljes 
i befintligt skick” och tro 
att det är klart med det. Bil-
handlare måste ta ett större 
ansvar, betonar Dominik.

För att vara på den säkra 
sidan och 
veta vad han 
säljer är det 
vanligt att 
ta en tur till 
Motormän-
nens test-
verkstad.

– Det är 
skönt att få 
en objek-

tiv bedömning av bilen. Vi 
tjänar ingenting på att sälja 
en bil med dolda fel. Vi kör 
alltid med öppna kort och 
berättar vilka problem som 
har funnits med bilen och vad 
som fortfarande eventuellt är 
kvar. Ärlighet varar längst 
heter det ju och det gäller 
definitivt i bilbranschen, 
intygar Dominik.

Medan helt fabriksnya 

Ford Mondeo, Fiesta, Focus, 
Kuga och Ka rullas in i bil-
hallen står en riktig pärla 
kvar på utsidan. En ameri-
kansk Corvette -05 för blott 
349 000 kronor…

Går den att sälja i Ale?
– Absolut! Vi hade en spe-

kulant häromdagen som till 
och med var ute en sväng, 
men vi är självklart restrik-
tiva när det gäller att prov-

köra en bil som denna. Det 
är en pojkdröm på fyra hjul, 
konstaterar Dominik.

För någon kan drömmen 
bli verklighet….

Fotnot. Bättre Bil i nödinge är 
också återförsäljare för Isuzu.

Nya Ford och bättre begagnatbegagnat
– Dominik har planen klarplanen klar

DRÖMMER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det är inte utan att Dominik ler varje gång han sätter sig bakom ratten på sin Chevrolet Cor-
vette C6 som nu är till salu för blott…349 000 kronor. Observera dock att nypriset är 600 
000 kronor.

CHEVROLET CORVETTE

Årsmodell: 2005.
Färg: Daytona sunset orange 
metallic
Motor: V8, 405 hk
Mätarställning: 330 mil
Acceleration 0-100 km/h: 4,7 sek
Toppfart: ca 290 km/h

0303-24 80 10 • www.backmanbil.se

RÄNTA:

2,95%
VOLVO S60 
D5 AUTOMAT 
BUSINESS 
2004

9 800 MIL 
PRIS: 139 900:-

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

Volvo S40 2.0D   2010    Momentum           Silvermet
Volvo S40 2.0D   2010    Momentum           Svartmet
Volvo S40 2.0D   2010    Momentum           Titanium
Volvo S40 2.0D   2010    Aut, Momentum  Silvermet
Volvo S40 2.0D   2010    Aut Momentum   Svartmet

229 000:-
229 000:-
229 000:-
246 000:-
    SÅLD

263 000:-  
263 000:-  
263 000:-  
280 500:-  
280 500:-

5 ST NYA VOLVO S40 TILL SPECIALPRIS!
LAGERBILAR

JUST NU 3 ST BEG. 4WD TOYOTA HIACE 

Vi har fl era bilar i lager, kontakta oss för mer info.

MODELL             ÅR      UTRUSTNING  FÄRG      Ord. Pris   NU PRIS

TOYOTA HIACE      2005    2,4D CITY, AC 4WD   Vit
TOYOTA HIACE      2005 2,4D CITY, AC 4WD   Vit
TOYOTA HIACE      2007 2,4D CITY, AC 4WD   Grön

116 000:-
127 200:-
138 400:-

MODELL              ÅR      UTRUSTNING       FÄRG                  PRIS 
Exkl. moms

Exkl. moms 

Exkl. moms 

Toyota Hiace fi nns i Lilla Edet, kontakta Kenteric Fasth 0520-494097

Läs mer på www.stendahlsbil.se

Missa inte våra kampanjer på Renault Transportbilar 
Kampanjer på Renault Kangoo, Traffi c och Master. Läs mer på vår hemsida

Göte Carlsson Bil AB
Orrekulla industrigata 12, Hisings Kärra. Telefon: 031-57 03 20

VARDAGAR 9.00-18.00. LÖRDAG 11.00-15.00.

SEAT IBIZA 2009 UTFÖRSÄLJNING

Vi har 8 st 
snygga Ibizor
Välutrustade 
med style-paket. 
2500-3800 mil. 
Flera olika färger.

Nu 114.900:- /st

www.gotecarlsson.se


