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KAREBY. Överallt talas det 
om finans- och fordonskris.

Inte i Kareby.
Här är det försäljningsre-

kord, utbyggnad och nyan-
ställningar som gäller.

Peter Thörnqvist och Thomas 
Ivarsson på Kareby Bil skiljer sig 
från mängden i fordonsbranschen. 
De säljer fler bilar än någonsin, 
nyanställer och planerar för en 
större utbyggnad. Motorbran-
schens omsättningsstatistik för 
januari 2010 visar att företaget har 
en fantastisk omsättningshastig-
het. De begagnade bilarna hinner 
knappt rulla in i hallen förrän de ska 
ut på vägarna igen. Senaste rappor-
ten visar att Kareby Bil är på tionde 
plats i Sverige.

– Ja, det var rolig läsning. Vi har 
haft en bra utveckling, men det gör 
sig inte automatiskt. Vi jobbar hårt 
och är seriösa i allt vi tar oss för, 
säger Peter Thörnqvist som firade 

tio år som bilförsäljare 2009.
Ett avgörande drag var att bli 

återförsäljare för KIA. Det skedde 
2002 och året därpå slog Kareby Bil 
nytt försäljningsrekord. KIA bör-
jade ta stora marknadsandelar och 
2007 lanserades den nya modellen 
Cee’d, en bil som fick otroliga 7 års 
garanti.

– Det kommer vi att kunna 
erbjuda alla våra KIA-kunder i år, 
oavsett vilken modell de väljer. Det 
är ett oslagbart erbjudande, säger 
Peter Thörnqvist.

Att Kareby Bil är en total kon-
trast mot branschen i övrigt ler han 
bara åt.

– Det ska bli intressant att se hur 
det går i bättre tider… KIAs glo-
bala framgång har självklart skvätt 
över på oss. Sedan tror jag att vi har 
jobbat upp ett bra varumärke som 
vilar på förtroende. När en kund 
ber oss om en begagnad bil för 20 
000 kronor som inte ska krångla 
rekommenderar vi en ny istället. 
En orutinerad säljare väljer kanske 
något som har varit svårt att bli av 
med, men vi brukar vara noga med 
att förklara att äldre bilar är aldrig 
bekymmersfria.  ”Du är ingen riktig 
bilförsäljare som berättar alla fel” 
säger kunderna. Jag tror ändå att 
vi vinner i det långa loppet, menar 
Peter Thörnqvist.

Precis som för många andra i 
fordonsbranschen är det begag-
natmarknaden som har rosat mest, 
men faktum är att i Kareby har även 
nybilsförsäljningen ökat.

– Förvisso marginellt, men vi 
gjorde faktiskt 180 nybilsaffärer 
2009 jämfört med 177 året innan. 
Det får vi vara väldigt nöjda med.

Särskilt rolig förra året var affä-
ren med en ”rekordlång” limousi-
nen.

– Vi kom över en tio meter lång 
limousin som såldes ut efter en kon-
kurs i Göteborg. Efter renovering 
och lite finputs sålde vi den till en 
entusiast. Det var årets roligaste 
affär, avslöjar Peter Thörnqvist 
som också gjorde en PR-kupp mitt 
i sommaren då ett andra Saab-
plan placerades framför bilhallen i 
Kareby.

– Det är så vi sätter oss på kartan. 
Alla hittar hit och det är inte skylten 
på fasaden folk kommer ihåg, utan 
flygplanen.

2010 ser också ut att bli ett 
kanonår – åtminstone har det börjat 
så – och planen ligger utstakad.

– Vi ritar på att bygga ut bilhal-
len med en vinkel som ska motsvara 
600-1000 kvm. Som det är idag är det 
alldeles för trångt. Här råder ingen 
brist på bilar, slår Peter Thörnqvist 
fast som har utökat staben med säl-
jare och är inte rädd för att fylla på 
med ytterligare någon.

Nu är det inte bara flygplan, bilar 
och bilhallar som Kareby Bil satsar 
på. När de ändå är igång och bygger 
blir det dessutom en pizzeria.

– Fast den arrenderar vi ut. 
Det får vara någon måtta på det 
roliga….

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kareby Bil vet inget om fordonskris

Peter Thörnqvist på Kareby Bil gläds åt KIAs framgångar såväl globalt 
som lokalt. I år erbjuder de sju års nybilsgaranti, ett oslagbart erbjdande 
enligt honom.

KAREBY BIL
Ägare: Peter Thörnqvist och 
Thomas Ivarsen.
Anställda: 6
Grundat: 1999
Säljer: KIA och begagnat
Tidigare märken: Daewoo.
Antal bilaffärer 2009: 800 
varav 180 nybilsaffärer.
Mål 2010: 1000 affärer.

suzuki.se

Bränsleförbr. bl. körning: ALTO Comfort/Exclusive 1,0. 4,4 l/ 100km. CO2 103 g/km. Miljöklass Euro5. SPLASH Comfort/Exclusive 1,0 & 1,2. 5,0-5,5 l/100 km. 
CO2 120-131 g/km. Miljöklass 2005. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilarna på bilderna är 
extrautrustade. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,99%. Kontant 30%. Restvärde 45% av nybilspriset efter 36 månader. Effektiv 
ränta 5,23-5,49% (inkl. uppläggnings- och aviavgift). 

Köp en miljöbil och du slipper betala fordonskatt i fem år. Köp en miljöbil från Suzuki och du 
får mer än så. Både Suzuki Alto och Suzuki Splash är två mycket prisvärda och välutrustade 
miljöalternativ. Suzuki Alto för dig som vill ha lite mindre att åka i, men desto mer att leva 
för. Suzuki Splash för dig vill ha en stadsbil som också gör dig bekväm på landet.

Månd – Fred 9–18, Lörd 11–15

SUZUKIS SKATTEFRIA
”BÄST I TEST”

Motor nr 6/2009

6 krockkuddar
Antisladdsystemet ESP

ABS bromsar
Fem dörrar

0,44 l/mil
103 gram CO2/km

109.900:-FRÅN

975:-/MÅN*

MILJÖBILEN 
SUZUKI SPLASH

89.900:-FRÅN

799:-/MÅN*

MILJÖBILEN 
SUZUKI ALTO 

ABS med EBD
6 krockkuddar
Antisladdsystemet ESP
Fem dörrar
0,5 l/mil
119 gram CO2/km

– Försäljningsrekord, utbyggnad och nyanställningar


