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Besikta Bilprovning fortsätter att
expandera norrut och öppnar i
Örnsköldsvik

Besikta Bilprovning fortsätter att utöka sin verksamhet norrut i Sverige och en av
flera nyetableringar görs i Örnsköldsvik, där man öppnar en besiktningsstation
under september.

Under 2019 utökar Besikta sitt stationsnät norrut och väljer att placera en ny
besiktningsstation i Örnsköldsvik. I september slår man upp portarna till
besiktningen och lokalbefolkningen hittar enkelt till den nya stationen då



man öppnar i Hägglunds gamla lokaler.

Som en ny aktör på orten kan Besikta utmana menar Marknadsområdeschefen
Lars Wiik:

– Vi väljer att utmana redan etablerade aktörer i Örnsköldsvik med vår
kunniga personal, tillgänglighet och kundfokus, berättar Lars Wiik. Vi sätter
alltid kunden i fokus och erbjuder en bra tillgänglighet och ett riktigt gott
bemötande. Vår personal kommer att ta hand om bilen när kunden kommer
till stationen och köra upp på lyften så att man slipper göra detta själv.

På Besikta strävar man efter att förenkla bilägandet och erbjuder därför
tjänster som är relevanta för kunderna. Tester som underlättar vid
bilförsäljning och veteranbilsägande samt utökade kontroller är några av de
extratjänster som Besikta tillhandahåller. Under maj lanserades även
möjligheten för privatpersoner att motta inbjudan till besiktning digitalt.

På den nya stationen i Örnsköldsvik kommer man att kunna besikta personbil,
lätt lastbil och släp upp till 3 500 kg, men inom kort även husvagn och
motorcykel. Personal på stationen kommer också att kunna utföra
registreringsbesiktningar för fordon upp till 3 500 kg.

Besikta Bilprovning öppnar på Karosserivägen 2P i Örnsköldsvik under
september 2019.

För mer info, besök besikta.se

Besikta är en av de större bilprovningsaktörerna i Sverige och driver idag 166
besiktningsanläggningar på 143 orter från Ystad i söder till Gävle i
norr. Företagets ca 600 anställda besiktar de flesta typer av fordon, allt ifrån
personbil, motorcykel och husvagn till tunga lastbilar, bussar och släp.
Besikta är ackrediterat av Swedac för genomförande av den lagstadgade
kontrollbesiktningen och registreringsbesiktningen, både för lätta och tunga
fordon. Företaget har satt en säkrare standard för bilprovning i Sverige.
Därför ingår utökade kontroller av ABS- bromsar och krockkuddar, utöver den
ordinarie kontrollbesiktningen av personbilar. Dessutom erbjuds
tilläggsbesiktningar med utökade kontroller av elektronik, däck och vätskor
för ökad säkerhet, hållbarhet och totalkostnad över tid.

https://besikta.se/


Gå in på besikta.se för mer information.
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