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Din bilverkstad

Om Familjebilar
Det som du håller i din hand är en kortare beskrivning på vad vi har att
erbjuda dig som kund hos oss. Det är inte allt utan ett axplock på vad vi
kan göra för dig. Vi på Familjebilar har lång och gedigen erfarenhet att
serva och reparera personbilar och lätta lastbilar. Vår specialitet är
tjänstebilar och företagsbilar/hantverksbilar där det ställs höga krav på
funktion/kvalitet och säkerhet i det dagliga arbetet. Vi utför alla förekommande arbeten på dessa fordon.
Företaget grundades 1984 som ett bilförsäljningbolag för att ett par år senare byta inriktning till bilverkstad, skadeverkstad, biluthyrning med inriktning på företags- och tjänstebilar. Vår största och äldsta
kund är Stena Line och andra bolag inom Stena koncernen med cirka 120 bilar. Andra företag är Infranord, Posten, Ascom, Taxi Göteborg, Hornbach, Sjövalla Byggservice, Bohus Städ och Pon Equipment för att nämna några. Vi samarbetar med Lease Plan, Bilreda, Ge Capital, NF Fleet och andra
förekommande bilfinansieringsbolag. På lastbils sidan har vi utökat kapaciteten med ny personal och
nya billyftar.

Företagsavtal

Garantiarbeten

Hos oss på Familjebilar
kan du som företagskund få specialdesignade serviceavtal. Vi
har lång erfarenhet av
att sköta företags- och
tjänstebilar.
Unikt
Vår specialitet är hämtning och leverans av
fordon. Från och till arbetsplatsen eller
annan avtalad plats. Vi skräddarsyr företagsavtal som passar er verksamhet. Vad
kan vi göra för att underlätta bilägandet för
ert företag?
Kontakta oss för en diskussion.

Familjebilar är en auktoriserad Volvo och Renault verkstad. Det
innebär att vi utför original service och reparationer på din Volvo
och Renault. Vidare gör vi garantiarbeten
och uppföljning från garantigivare med
mjukvaror och det som behövs under garantitiden. Vi är även en Allbilsverkstad och
utför service och reparationer på alla förekommande bilmodeller såsom SAAB, Audi,
Vw, Mercedes, Mazda, Toyota med flera på
både person- och lätta lastbilar.

Hyrbilar

Bilskador

Familjebilar kan tillhanda hålla hyrbilar
som ni lätt och enkelt
kan hyra t ex till en
långfärd eller då er bil
är inne för reparation
eller skada.
Bilar finns i varierande storlek och pris. T ex
Volvo V70, V50 eller Renault Modus.

Familjebilar samarbetar
med alla försäkringsbolag gällande krockskador, stöldskador och
övriga skador. Vi kan
hjälpa dig att fylla i en
skaderapport till försäkringsbolaget. När
den är godkänd inleder vi arbetet på din bil.

Service

Däckhotell & Däckbyte

Hos Familjebilar kan du
få hjälp med service på
din bil. Vi utför service
och reparationer på alla
förekommande bilmärken, både personbilar
och lätta lastbilar. Genom att få din bil servad med rätt intervall så ser du till att garantin gäller. Du minskar också risken för att
oväntade fel uppstår. Du ökar därmed
också säkerheten för dig och din bil. Vidare
så ökar livslängden för din bil och därmed
också andrahandsvärdet.

Däckhotell är en tjänst
som är till för att underlätta bytet mellan vinteroch sommardäck för dig
som kund. De däck som
inte används förvaras
smidigt och säkert hos oss tills det är dags
att byta igen. Tid för däckbyte kan även
bokas online. Klicka på boka tid i huvudmenyn på hemsidan. Eller ring oss. För att ta
reda på när det är dags att byta till eller från
vinterdäck. Klicka på Information i huvudmenyn på vår hemsida.

Våra mål

Polestar

Familjebilars mål är att
erbjuda alla tjänster för
dig och din bil under ett
och samma tak. Vi har
ett stort utbud av tjänster som möter våra kunders behov, vilket det är företagsbilar,
familjebilar, sportbilar eller lätta lastbilar.

Polestar effektoptimering
innebär att motorns effekt och vridmoment
ökas i jämförelse med
originalutförande. Polestars produkter är utvecklade för och i samarbete med Volvo. Du
kan läsa mer på www.polestar.se

Bilvård

Däck & Fälgar

Familjebilar hjälper er att
hålla bilen i toppskick
genom rekond. Vi tvättar
(in- och utvändigt), polerar och vaxar er bil.
Genom rekond ökar
både livslängd och värdet på din bil. Om du
har frågor eller vill ha mer information är du
mycket välkommen att höra av dig till oss
på Familjebilar.
Nedan följer några av de alternativ som vi
har att erbjuda inom rekond.

Familjebilar har ett stort
utbud av däck och fälgar.
Några av de däckmärken som finns i vårt sortiment är Goodyear,
Michelin, Continental
och Kumho. Familjebilar är återförsäljare av
fälgar för Abbozzo. I vårt sortiment av fälgar
finns välkända märken som Antera, Zito,
Elite och RC.

Ditec behandling
Helrekond
Helrekond med lackförsegling
Klädseltvätt (med maskin)
Heltvätt
Utvändig tvätt

Kontrollerad Bilverkstad, den gröna punkten, är ett
samarbete mellan Motorbranschens Riksförbund
(MRF), Bilindustriföreningen (BIL Sweden), Svensk
Bensinhandel, Konsumentverket (KOV), Svensk Bilprovning och bilförsäkringsbolagen.
Den gröna punkten innebär att verkstaden alltid uppfyller de villkor som ställs för att bli godkänd som
Kontrollerad bilverkstad. För att ge dig garanti att
villkoren är uppfyllda ingår dessa verkstäder i ett
system där de får oanmälda stickprovskontroller av
reparationsarbetet men där det även sker en kontroll
av att verkstaden uppfyller alla krav vad gäller prisuppgifter.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för den seriösa bilhandeln och bilverkstäderna i Sverige. Vi ställer höga krav på de som är
medlemmar hos oss, detta gäller inte minst miljö,
kvalitet och kompetens. Vi vill att du som kund ska
uppleva MRF-märket som en symbol för en trygg
bilaffär och en garant för ett kvalitetsmässigt utfört
arbete på verkstaden. Välj rätt bilverkstad.
Det är skillnad på bilverkstad och bilverkstad. Det
finns en grundtrygghet i verkstäder med MRFs symbol på entredörren. Den sexkantiga symbolen för
Motorbranschens Riksförbund talar om att det är en
bilverkstad som utför jobbet fackmannamässigt och
med MRF garanti. Våra bilverkstäder arbetar efter
Verkstadens Reparationsvillkor och skulle en tvist
uppstå så följer de alltid Allmänna Reklamationnämndens beslut.
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