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FAKTA BILOMATIC
Grundat: 1958 av Stig Clewebrink
Nybilsmärken: Citroën och Mitsubishi,
även transportbilar
Begagnat: alltid ett 80-tal bilar i lager
Anställda: 21 st
Ledstjärnor: kunskap, uppriktighet och ärlighet
Soliditet: högstakreditvärdighet 5
Verkstad: kapacitet för 9 bilar samtidigt,
ansluten till Autoexperten, utför även 4-hjulsinställning, AC-kontroll och felsökning
Styrkor: familjeföretag, låg personalomsättning
säkerställer lång erfarenhet, kontinuitet och
hög kompetens hos personalen, personligt och
varmt bemötande, hög kapacitet och snabb
service i verkstaden
Utropstecken: Bilomatic utsågs till Årets Verkstad 2016 av Mitsubishi Motors Sverige. Tomas
Andersson bästa tekniker i Sverige i Mitsubishi
Motors Service Technical Contest 2017. Bilomatic
utsågs till Årets Återförsäljare 2017.
Mats Clewebrink, vd,
anställd sedan 1980
Ville bli som liten:
Sjöman eller lastbilschaufför
Lyssnar på:
Karlavagnen
Välgörenhet jag stödjer:
Plan International samt
Barncancerfonden
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”DEALER OF THE YEAR 2017”
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Far och dotter, Mats och Sanna Clewebrink.

familjeägda bilföretag

2018 ÄR DET 60 ÅR SEDAN min far
Stig Clewebrink grundade Bilomatic
som en specialverkstad för trafiksäkerhetskontroller. Något år senare började
bilförsäljning med Lloyd och BMW
under en kort tid. 1972 blev istället
Fiat och Citroën våra märken. Citroën
har vi fortfarande kvar tillsammans
med Mitsubishi, som vi tog in 1997.
Det är intressanta märken som vi är
mycket glada över att kunna erbjuda
våra kunder. De kompletterar varandra
och ger dig stora valmöjligheter vad
gäller storlekar och utföranden.
VI HAR RESPEKT för att bilköpet är
en stor investering och är måna om
att du ska kunna känna dig trygg med
ditt val, såväl när du köper nytt som
begagnat. Därför bjuder vi frikostigt
på vår tid och lotsar dig till rätt val av
bil utifrån dina behov.
EKONOMIN ÄR en viktig aspekt av
bilköpet och vi hjälper dig gärna med

olika finansieringsupplägg, försäkrings- och servicelösningar. Oavsett
om du söker en bil till företaget, en
miljöbil till storfamiljen eller en säker
småbil för stadskörning så kan du göra
ett medvetet val på Bilomatic. Tveka
inte att fråga vår erfarna och kunniga
personal till råds om allt som har med
bilägandet att göra.
BILOMATIC ÄR det mindre företaget
med den vässade organisationen.
Personalens långa erfarenhet och stora
kunnande om bilar och bilägande är
vår styrka, till fördel för dig som kund.
På senare år har internet medfört att
kunder hittar till oss från hela landet,
men också från andra länder, som till
exempel från Norge, Tyskland, Finland
eller Island. Det rullar till och med bilar
från Bilomatic i Gambia.
Välkommen till oss!
Mats Clewebrink, vd

018-10 66 50 • uppsalakarosseri.com
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FEM ÅRS
NYBILSGARANTI

FRÅGOR TILL PERSONALEN

Mitsubishi har blivit synonymt
med långa garantier – ända
upp till fem års nybilsgaranti
på alla personbilar. Det säger
lite om bilens kvaliteter
Mitsubishi erbjuder miljöbilar i
olika storlekar, som pluginhybriden Outlander samt den
helt eldrivna MIEV. Annars
är Mitsubishi kanske mest
känt för sina stora SUV:ar
och Pickup:er. Uppskattade
arbetsredskap med 4-hjulsdrift
för både privatpersoner och
företag.

TJÄNSTE- OCH
TRANSPORTBILAR

i brett utbud
EN TJÄNSTE- ELLER transportbil är mycket mer än en bil, det är din
arbetsplats. Den ska uppfylla många tuffa krav som personsäkerhet,
driftsäkerhet, komfort, körglädje, ergonomi, lastutrymme, arbetsutrymme, framkomlighet, ekonomi och miljökrav. Det finns med andra
ord all anledning att välja noga. Oavsett vilket behov ditt företag har
av bilar, så erbjuder Bilomatic konkurrenskraftiga alternativ. Det
gäller även smarta finansierings-, försäkrings- och servicelösningar.
Bilomatic har stor respekt för vad ditt transportfordon betyder för
din verksamhet och att stillestånd kan bli kännbara. För att kunna
tillgodose snabb service har vi därför en hög kapacitet i verkstaden.

Tomas Andersson, biltekniker,
anställd sedan 2007
Det har jag alltid i kylen:
Red Bull
Världens bästa låt:
School med Supertramp
Om jag vann 5 miljoner:
Hej då!

CITROËNS
MILJÖBILAR
ÖKAR STARKT
Citroën leder osökt tankarna till
körglädje, komfort, design,
nytänkande och miljö. Märket
har ökat starkt de senaste åren,
kanske tack vare det stora
utbudet av bränslesnåla miljöbilar i flera storleksklasser.
Modellprogrammet omfattar
ett mångsidigt register inklusive
familjebilen Grand C4 Picasso
med hela sju sittplatser. Citroën
har även en modell som går helt
på eldrift. Väghållning, säkerhet,
motorprestanda och avancerad
teknologi är andra uppskattade
drag hos Citroën.

Robin Ernlund, biltekniker,
anställd sedan 2007
Det bästa med mitt arbete:
Att man jobbar inne när det är
dåligt väder ute
Favoritämne i skolan:
Historia och idrott
Välgörenhet jag stödjer:
Rädda barnen

Roger Hagberg, lagar bilar,
anställd sedan 1986
Lyssnar på:
Elvis
Sämsta köp:
Skinnjacka som inte var av
skinn visade det sig
Dit går min tidsresa:
Stillhetens hav 20/7-1969

Alexander Hammarberg, reservdelsansvarig, anställd sedan 2010
Det har jag alltid i kylen:
Mjölk
Favoritämne i skolan:
Gymnastik
Favoritskådespelare:
Dwayne Johnson
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VÄRLDENS COOLASTE OCH SMARTASTE BILTILLVERKARE!
Vem som helst kan bygga en låda på fyra hjul. Men under de snart 100 åren är det bara
en tillverkare som lyckats bygga bilvärldens högsta komfort men ändå sparat på bränsle.
Allt förpackat i en egensinnig, elegant, fransk design.
Vi säger: Grattis och tack Citroën!

www.citroen.se

SÅ HÄR KUNDE EN CITROËN-ANNONS SE UT FÖRR I TIDEN.
Lägg märke till de olika säljargumenten som användes för olika målgrupper.

TIPS:
När du jämför priser på
service så kontrollera exakt
vilka åtgärder och vilken
oljekvalitet som ingår.

TOMAS ANDERSSON
ÅRETS MEKANIKER 2017
Vet du vid vilket varvtal en
automatväxlad Colt lägger i
6:ans växel vid 30% gas?
Sådana kluriga frågor var det som
Tomas Andersson ställdes inför i
två olika testomgångar när han
tog hem titeln Årets mekaniker
i Mitsubishi Motors Service
Technickal Contest 2017.
– Många av frågorna går ut på
att visa att man kan hitta den
information man behöver för att
lösa problem och att man kan
använda felsökningsverktygen på
ett effektivt sätt, förklarar Tomas.
– Vi är jättestolta över Tomas
seger. Det visar vilken kompetens
vi har i verkstaden. En annan
kvalitetsstämpel är att vår verkstad
utsågs till Årets Verkstad 2016
av Mitsubishi Sverige, säger Mats
Clewebrink, vd.

HÖG KAPACITET
I VERKSTADEN
VERKSTADEN ÄR TOPPUTRUSTAD med plats för nio bilar samtidigt, vilket innebär att vi kan göra
snabba insatser vid akuta problem. Snabb felsökning är en av våra styrkor. Dagens bilar innehåller
mycket avancerad teknik och elektronik som det krävs specialkunskaper och specialinstrument för
att åtgärda. Bilomatics mekaniker är specialutbildade och får fortlöpande utbildning, tre till fyra
gånger per år, på de märken som vi är återförsäljare av. Vi är även ackrediterade för allt inom ACservice och har certifierade kundmottagare.

VI HAR NYCKELN TILL DIN
NÄSTA BIL

En perfekt bilaffär beror till stor del på hur finansieringslösningen ser ut.
MMC Bilfinans ger dig möjlighet att äga/hyra den Mitsubuishi som passar
just dina önskemål och krav.
Vill du veta mer? Kontakta din säljare eller besök oss på mmcbilfinans.se
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FRÅGOR TILL PERSONALEN

FAST PRIS
Du får alltid ett fast pris för den åtgärd
som ska utföras. Upptäcker vi under
arbetets gång fler felaktigheter som
behöver åtgärdas, så kontaktar vi dig
först och diskuterar situationen.

Stefan Hagberg, mekaniker,
anställd sedan 2008
Favoritsida:
Blocket.se
På fritiden gör jag helst:
Fiskar
Motto:
Ingen kommer ihåg en fegis

RESERVDELSFÖRSÄLJNING
Bilomatic är ledande i Uppland som auktoriserad
reservdelsåterförsäljare av originaldelar till Citroën
och Mitsubishi. Vi lagerför de mest frekventa
reservdelarna till dessa märken. Här kan du också
köpa däck, bilstereo, tak- och kylboxar och mycket
annat som du har nytta och glädje av till din bil.

SERVICE OCH GARANTI

Per Valjemyr

BILOMATIC ÄR ERKÄNT PRISVÄRDA när det gäller service. När du
servar bilen hos Bilomatic ingår en fri 12 månaders vägassistansförsäkring.
– För bilägarna är det viktigt att komma ihåg den årliga servicen för
att garantierna ska gälla. Men inte minst för att oljebytet är så viktigt.
Motoroljan är en färskvara och den tappar sin smörjande förmåga
efter en tid. Det kan leda till bekymmer och mycket större kostnader i
förlängningen, säger servicemarknadschef Per Valjemyr.

Gert-Ove Lundqvist, diverse,
anställd sedan 1997
Välgörenhet jag stödjer:
Uppsala Jaktskytteklubb
Egenskap jag önskar:
Kunna spela gitarr
Butiken jag handlar i för ofta:
Biltema

Daniel Magne, mekaniker,
anställd sedan 2005
Det bästa med mitt arbete:
Frihet under ansvar
Förbild:
Roger Hagberg
Världens bästa låt:
Stormwind Europe

ÄVEN ANDRA BILMÄRKEN
Bilomatic är anslutet till Autoexperten
och det innebär att våra mekaniker är
utbildade för att serva och åtgärda
samtliga bilmärken på marknaden. Vi
använder originalkvalitet eller bättre
när vi reparerar din bil, så att du
behåller din nybilsgaranti. Du får alltid
tre års garanti på våra reservdelar.

Gunilla Hinderson, ekonomiassistent, anställd sedan 2007
Ville bli som liten:
Sjuksköterska
Det har jag alltid i kylen:
Ost
Välgörenhet jag stödjer:
Barncancerfonden

SMIDIGT MED DÄCKHOTELL
Däckhotellet är en omtyckt tjänst. Det är långt ifrån alla som har en
bra och säker plats att vara på för att byta däcken på sin bil, eller
ett tryggt och säkert förråd att förvara dem i. Vi tvättar, kontrollerar
mönsterdjup, lufttryck och allmänts skicka av däcken. Meddelar dig
när det är dags att skaffa nya däck. Du slipper bära på tunga och
smutsiga däck varje gång det är dags att byta. Bilomatics däckhotell
har plats för 800 däck, d.v.s. för 200 bilar.

Sanna Clewebrink, diverse,
anställd sedan 2012
Favoritidrottare:
Oscar Milton
Mitt miljöbidrag:
Äter vegetariskt så ofta det går
Egenskap jag gillar hos andra:
Glatt humör
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FRÅGOR TILL PERSONALEN

Micael Sandberg, servicerådgivare, anställd sedan 2015
Om jag vann 5 miljoner:
Skulle jag inte tala om det
På fritiden gör jag helst:
Tränar och umgås med mina barn
Butiken jag handlar i för ofta:
ICA

ENDAST EN KONTAKT

Mattias Strandh, servicerådgivare, garantiansvarig med
mera, anställd sedan 2008
Vill, men törs inte:
Bungyjump
Drömresan:
Australien
Förebild:
Min fru

Per Valjemyr, servicemarknadschef, anställd sedan 2015
Ville bli som liten:
Tennisproffs
Det har jag alltid i kylen:
Kopparbergs cider
Mitt miljöbidrag:
Kör en Plug-in Hybrid

Hos oss slipper du att bli bollad mellan olika
personer beroende på vilket märke du tittar
på eller om du väljer mellan nytt och begagnat.
Du kan resonera med en och samma kontaktperson hela vägen. Vår personal har den
bredden i sin kompetens..

BRA BEGAGNAT
– även miljöbilar
BILOMATIC HAR ALLTID ett 80-tal bra begagnade bilar av olika märken i lager. Alla bilar är

genomgångna, testade och åtgärdade innan försäljning, med VDN-deklaration och MRFgarantier. Du får givetvis veta allt som vi känner till om bilen, så att du kan känna dig trygg
med din begagnataffär. Om något problem trots allt skulle uppstå, så följer vi som MRFhandlare konsumentverkets riktlinjer och rekommendationer. Vår ambition är att alltid snabbt
lösa ett ärende så att kunden blir nöjd. Bilomatic har sålt miljöbilar sedan 2007, vilket innebär
att det finns stora chanser att hitta en miljöbil bland det begagnade urvalet.
ATT TÄNKA IGENOM NÄR DITT
FÖRETAG VÄLJER TRANSPORTBIL

Lena Höljer, ekonomiansvarig,
anställd sedan 1993
Lyssnar på:
Ljudböcker i bilen
Det har jag alltid i kylen:
Mjölk
Välgörenhet jag stödjer:
Barncancerfonden

✓ Vilket användningsområde ska bilen ha?
✓ Vilken nytta ska den tillgodose?
✓ Behöver ni en lång eller hög bil?

– Kanske en pick-up?
✓ Hur tungt ska den lastas?
✓ Vilka ekonomiska ramar har ni när det

gäller skatt, bränsleekonomi etc.?
✓ Vilken inredning behöver ni?
✓ Vilka krav har ni på säkerhet och arbetsmiljö?
✓ Hur ska den köras? Vilken motorstyrka behövs?
✓ Vilka prioriteringskrav har ni?
Tom Johnson, säljare,
anställd sedan 2002
Lyssnar på:
Den som talar
Drömresan:
Nepal
Egenskap jag gillar hos andra:
Handlingskraft
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– Miljö, kostnad och säkerhet?
✓ Vilka är kraven på komfort och ljudisolering?
På säljavdelningen får du alltid ett trevligt bemötande. fr. v.
Mats Clewebrink, Lars-Göran Linder, Tom Johnson, Sanna Clewebrink
och Erik Håkansson.

✓ Vilka ska köra bilen och vilket ansvar har

dessa för skötsel, service etc.? En tydlig
rollfördelning sparar onödiga kostnader.

TRE

ATT TÄNKA IGENOM
NÄR DU SKA VÄLJA BIL

FRÅGOR TILL PERSONALEN

✓ Hur ska du oftast använda bilen?
✓ Diesel, el eller bensindrift?
✓ Hur ser dina körvanor ut?
✓ Behöver du fyrhjulsdrift?
✓ Vilken typ av växellåda vill du ha?
✓ Behöver du en extra stark motor?
✓ Vilket utrymme behöver du ha i bilen?
✓ Hur mycket får den kosta?
✓ Jämför garantitiderna och servicekostnaderna.
✓ Jämför skatt- och försäkringskostnader.
✓ Vilken extrautrustning och teknik behöver du?

Josefin Lundell, receptionist,
anställd sedan 2017
Det bästa med mitt arbete:
Kollegorna
Drömresan:
Australien
Butiken jag handlar i för ofta:
ICA

✓ Är komfort och ljudisolering viktigt för dig?
✓ Kan du tänka dig en begagnad bil?

– I så fall, hur gammal?

Erik Thorsén, fastighetsskötare,
anställd sedan 2003
Det bästa med mitt arbete:
Mina arbetskamrater
Smultronställe:
Mitt hus
Världens bästa låt:
I’m sailing

Erik Håkansson, försäljningschef,
anställd sedan 1993
Lyssnar på:
Spotify
Mitt miljöbidrag:
Kör miljöbil
Favoritord:
Ja!

Lars-Göran Linder, bilförsäljare,
anställd sedan 1991
Ville bli som liten:
Kock
Drömresan:
Jamaica
Tidning jag inte kan vara utan:
UNT (Upsala Nya Tidning)

På vår avdelning för eftermarknad möter du kompetenta medarbetare
som gör sitt yttersta för att du som kund ska vara nöjd.

f.v. Gunilla Hindersson, Sanna Clewebrink,
Lena Höier och Josefin Lundell sköter
ekonomi och administration.

Ulf Engelhart, bilförsäljare,
anställd sedan 2018
Favoritämne i skolan:
Matematik
Välgörenhet jag stödjer:
Barncancerfonden
Motto:
Håll mer än du lovar
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MITSUBISHIMOTORS.SE

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

100 YEAR EDITION

DIN EXPERT PÅ MITUSBISHI
UPPLEV 100 ÅR AV INNOVATION
MITSUBISHIMOTORS100.SE

Bränsleförbrukning blandad körning 6,6-7,0 l/100 km, CO 2 151–159 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. Lanseras i våren 2018.

h fick jobb
Jan sökte oc

– som 65 åring

c.com

www.bilomati
BILOMATIC BIL AB
Stångjärnsgatan 3
Box 373
751 06 Uppsala

Efter fem år som pensionär tyckte
Jan Thorén, som är född 1933, att
det blev lite enformigt. Han var trött
på att snickra på huset och bygga
knivar. Så han klev helt sonika in till
Bilomatic och undrade han kunde
hjälpa till några timmar om dagen. Han fick börja
direkt. Nu arbetar han cirka 100 timmar i månaden.
– Jag går igenom och provkör inbytesbilar och om
det behövs kör jag dem till besiktningen.
Han första bil var en Chevrolet årsmodell 1936!
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Telefon: 018-12 01 45
Fax: 018-14 89 50
E-post: bilomatic@bilomatic.com
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1) Du blir sedd som kund.
2) Personligt bemötande och
hög servicenivå.
3) En och samma kontaktperson.
4) Stort kunnande och lång
erfarenhet.
5) Snabb, kompetent och
effektiv verkstad.
6) Stadsnära läge.
7) Brett utbud av miljöbilar.
8) Långa garantier.
9) Smarta finansierings-,
försäkrings- och servicelösningar.
10) Anslutet till MRF och Autoexperten.

KVALITET OCH ORDNING

VID SÖDRA INFARTEN, CA 10 MINUTERS
PROMENADVÄG FRÅN CENTRUM
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10 SKÄL ATT
VÄLJA BILOMATIC
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Kvalitet hela vägen och ordning
och reda är honnörsord för oss
på Bilomatic. En välorganiserad
arbetsplats skapar säkerhet och
trivsel och gör oss effektivare.
Det ger oss möjlighet att fokusera på rätt säker, det vill säga
våra kunder i bilförsäljning och
verkstad. Kanske är det också
en bidragande orsak till vår låga
personalomsättning.

www.roxx.se

En perfekt bilaffär beror till stor del på hur finansieringslösningen ser ut.
Citroën Finans ger dig möjlighet att äga/hyra den Citroën som passar just dina önskemål och krav.
Vill du veta mer? Kontakta din säljare eller besök oss på citroenfinans.se

Foto: Anders Nilsson, Stefan Isaksson och Mitsubishi Motors Tryck: Åtta.45 Tryckeri, 02/2018.

SKILLNADEN MELLAN DRÖM
OCH VERKLIGHET ÄR EN BRA
FINANSIERINGSLÖSNING!
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