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Besikta Bilprovning fortsätter sin
expansion i Stockholm
Besikta Bilprovning fortsätter att utöka sitt stationsnät i Stockholm och öppnar
under oktober en ny besiktningsstation i Tyresö.
Stationen kommer att vara strategiskt placerad vid Tyresö Centrum för att
förenkla bilägandet och samtidigt vara mer lättillgängliga genom att finnas
där kunderna rör sig naturligt.
- ”Vi tror att kunderna ser stora fördelarna med att besikta bilen i samband
med mer vardagliga inköp och ärenden. Det blir enklare att få ihop

vardagslogistiken genom att man effektivt kan genomföra sin besiktning och
samtidigt shoppa i Tyresö Centrum” - säger marknadsområdeschefen Marcus
Rydell.
” Besikta strävar att ha Sveriges nöjdast kunder och att finnas där kunderna
finns. Därför är det viktigt för oss med denna etablering i Tyresö Centrum”
fortsätter Marcus.
Station kommer erbjuda bra flexibilitet med både drop-in och förbokade
besiktningstider och man kommer att ta emot lätta fordon upp till 3 500 kg
såsom personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.
Planerad öppning sker 8 oktober
Läs mer på besikta.se
Kontaktperson: Marcus Rydell

Besikta är en av de större bilprovningsaktörerna i Sverige och driver idag 182
besiktningsanläggningar på 151 orter runt om i Sverige. 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.
Gå in på besikta.se för mer information.
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