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Kareby Bil flirtar med Västkustens husbilsfantaster – satsar
på försäljning och uthyrning av husbilar
Svenskarnas ökade intresse för camping har gjort att Kareby Bil i Kungälv utökar
verksamheten. Nu blir bolaget återförsäljare av Knaus husbilar och en del av
uthyrningskonceptet Rent and Travel.
Kareby Bil utanför Kungälv har sålt personbilar sedan starten 1999. I mer än 20 år har
de försett kunder i Göteborgsområdet med bilar och sedermera verkstadsservice. Nu
breddar bolaget utbudet och erbjuder från och med 1 maj även husbilar – både till
försäljning och uthyrning.
–

Med denna satsning vänder vi oss till nya kunder men också många av våra
befintliga som gillar husbil. Det känns bra att kunna erbjuda dem även denna
service, säger Robin Timbrelli, platschef Kareby Bil.

Västkusten är ett stort upptagningsområde för husbilar och på Kareby Bil har man
under åren fått besök av många som önskat hjälp med sitt fritidsfordon. Hittills har man
bara servat personbilar men från och med 1 maj tar verkstaden emot även husbilar.
–

Vi har fått många glada tillrop från kunder som hört om vår satsning. Även
personalen ser mycket fram emot det här. Hög servicegrad och att erbjuda det
där lilla extra har alltid varit viktigt för oss, säger Robin Timbrelli.

Satsningen görs i samarbete med husvagns- och husbilsimportören Bergholm, som har
ett nätverk av återförsäljare över hela landet.
–

Det känns tryggt och bra att ta detta steg med Bergholm som samarbetspartner.
De står för kvalitet och representerar rätt varumärken för oss och våra kunder,
säger Robin Timbrelli.

En del av Rent and Travel
Uthyrningstjänsten för husbilar sker genom konceptet Rent and Travel som lanserades i
Sverige av Bergholm förra året. Ambitionen är att man ska kunna hämta sin hyrhusbil
över hela landet och Kareby Bil är bland de allra första som erbjuder det på Västkusten.
Från och med 1 maj, kommer det att finnas såväl husbilar till försäljning som att hyra,
hos Kareby Bil.
För mer information, vänligen kontakta:
Robin Timbrelli, platschef Kareby Bil
E-post: robin@karebybil.se Mobil: 070-799 05 96
Bergholm Försäljning AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
www.bergholm.com

Lars Bergholm, vd på Bergholm Försäljning AB
E-post: lars@bergholm.com Mobil: 070-542 06 46
Kareby Bil grundades 1999 och finns idag utanför Kungälv och Stenungssund. Företaget säljer nya och begagnade bilar
med märken som KIA och Mitsubishi i spetsen och erbjuder även verkstadstjänster. Läs mer på www.karebybil.se
Bergholm är ett familjeföretag som bildades 1992 med säte i Kristinehamn. En av Sveriges största importörer av
husvagnar och husbilar med uppemot ett 30-tal återförsäljare över hela landet. www.bergholm.com
Rent and Travel startades i Tyskland 2015 och har blivit en stor succé. Där finns idag uppemot
1 500 enheter att hyra, vilka distribueras via 300 byråer och ett 100-tal uthyrare. www.rentandtravel.se
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