
Nöjda kunder kommer tillbaka. Det är med stor glädje som vi konstaterar att 
allt fl er väljer att köpa Kia. Under 2011 producerades över 2 miljoner bilar. 
Det som är mest roligt är ändå att hela 71% väljer att köpa Kia igen, när det 
är dags att byta bil. Idag är det Sveriges tredje mest sålda bilmärke.

Sverigepremiär

Optima kommer i mars
Jösses, så snygg den är!
Kias Optima som har premiär i 
mars har fått fantastiska lovord 
från de som haft möjlighet att 
både se och provköra nästa 
koreanska bidrag. Optima är 
en fyrdörrars mellanklassedan 
i samma storlek som Audi A4, 
Citroën C5 och Volvo S60. Pris-
lappen för en Optima kommer 
att landa från 259 900 kronor.

Under Sverigepremiären kom-
mer Optima att lanseras i två 
utföranden, komfort och execu-
tive. Det sistnämnda paketet 
innehåller panoramasoltak, 
xenonljus, fi lövervakningssys-
tem, parkeringssensorer både 
fram och bak och 7” display med 
navigation och backkamera 
samt mycket mer. Prisskillnaden 
är blott 35 000 kronor.

Större lokaler 
och nya rekord

Bilhandlarna 
mest kända för 
sina fl ygKareby Bil kan återigen titta 

tillbaka på ett framgångsrikt år. 
Trots den svåra konjunkturen 
ökade företaget sin försäljning 
och invigde dessutom en fjärde 
bilhall med ytterligare 1000 
kvm. Totalt fi nns nu 2000 kvm 
bilhall i Kareby.

– Vi har haft en fantastisk 
utveckling sedan 2001 då 
vi blev återförsäljare för Kia. 
Såväl nybilsförsäljningen som 
begagnatmarknaden har gått 
över förväntan och det gäller 
att fortsätta skapa förutsätt-
ningar för en fortsatt expansion, 
säger en av delägarna, Thomas 
Ivarsson.

Kareby Bil gjorde 1030 bilaf-
färer varav 450 var nya Kia.

– 2011 är vårt bästa år. Vi 
tillhör  nu en av Sveriges äldsta 
Kiaåterförsäljare och det bidrar 
självklart till det fi na resultatet, 
avslutar Thomas Ivarsson.

Kareby Bil må vara verksamma 
på en liten ort, men ingen verkar 
ha svårt att hitta dit.

– Nej, vi är väl den bilhandel 
som är mest känd för fl ygplan, 
säger Peter Thörnqvist och 
skrattar.

2001 bromsade allt till utan-
för Kareby Bil och skälet var inte 
fräcka bilar, utan den Flygande 
tunnan S29 som placerats 
utanför företagets lokaler. Sju år 
senare fyndade Thomas Ivars-
son och Peter Thörnqvist även 
en drake. Idag stannar många till 
och tar en fi ka bara för att se de 
fl ygande legenderna på nära håll.

– Ur marknadsföringsperspek-
tivet är detta det smartaste vi 
gjort. Dessutom är det väldigt 
roligt att äga två fl ygplan. Vi får 
se vart vingarna bär oss i framti-
den, säger Peter Thörnqvist.

En fjärde bilhall färdigställdes under 2011. Kareby Bil skyltar med fl ygplan

Peter Thörnqvist och Thomas Ivarsson, 
inga piloter men däremot ägare av två 
fl ygplansrariteter.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar från kia Motors Sweden AB. *Gäller endast manuell växel. Den 7-åriga nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första 
registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias servicepro-
gram.  Bränsleförbrukning blandad körning 3,6 – 5,7 l/100 km. CO2 100 – 151 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel. 

MILJÖBILARNA HOS KAREBY BIL!
KOM IN OCH PROVKÖR KIA:S MILJÖBILAR MED FRI FORDONSSKATT I FEM ÅR

ORD PRIS FRÅN 99.900 KR ORD PRIS FRÅN 127.900:- ORD PRIS FRÅN 184.900:-

MILJÖBIL = FRI FORDONSKATT MILJÖBIL* = FRI FORDONSKATT MILJÖBIL* = FRI FORDONSKATT

EXTRA UTRUSTNING TILL ETT VÄRDE AV 25.900 KR

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01

KLIPP UT ANNONSEN OCH TA MED DIG DEN TILL KAREBY SÅ FÅR DU 5.000 KR I RABATT OM DU KÖPER EN KIA CEED SW PREMIUM EDITION

Grundat: 1999.
Ägare: Peter Thörnqvist och Thomas 
Ivarsson.
Omsättning: 110 Mkr 
Antal anställda: 10 varav 6 säljare.
Antal bilaffärer 2011: 1030 varav 450 
bestod av nya Kia.
Antal begagnat i lager: 100
Återförsäljare av Kia sedan 2001.

1,7 CRDi Manuell 
Växellåda: 6-växlar (fi nns som aut)
Effekt: 136 hk
0-100 km/h: 10,6 sek
Toppfart: 202 km/h
Bränsleförbrukning: 0,51 lit/mil 
blandad körning
Fordonsskatt:  2 693 kr
Pris:  från 259 900 kr

Kia Optima har Sverigepremiär 
i mars 2012.

FAKTA KIA OPTIMA
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