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Bilmetro personbilar Bollnäs 

 Totalt 38 anställda  

 Säljer ca. 400 nya och 350 begagnade. 

 660 verkstadsgenomgångar i snitt per månad 

 Omsätter ca. 200 Msek totalt 

  

 
 

Transportbilar 

Sektorchef, 
Johan Kempas 

Försäljningschef, 
Johan Thyrén 

3 säljare 

1 bilvård  

Reservdelschef, 
Mikaela Sköld 

3 reservdelsmän 

1 Däck  

Verkstadschef, 
Anders Elfving 

12 mekaniker  

1 Biltestare                      

3 servicerådgivare 

2 admi (skade-garanti) 

5 skadereparatörer 

1 Regionsamordnare 

http://intranet.svw.se/ImageVaultFiles/id_19510/cf_8/VW_Teamtransportbilar_DP_4.JPG


Laddbara bilar här och nu! 

E-GOLF. 
Här får du körupplevelsen i 
Golf, helt eldriven. Den har alla 
egenskaperna du förknippar 
med Golf – lättkörd, lätt att 
lasta och lätt att tycka om. 
Räckvidd upp till 300 km 
(NEDC). 219km (WLTP)  

E-UP! 
Passar ypperligt för korta, snabba resor, 
kanske framförallt i stadsmiljö. e-up! är 
liten och lätt, 100 % elektrisk, tyst, helt 
utan utsläpp och har en räckvidd på upp 
till 160 km (NEDC). e-up! är för tillfället 
slutsåld men återkommer i vårt 
modellprogram under andra halvåret 
2019. 

Passat Sportscombi GTE. 
Allt du vill ha av en kombi – rymlig kupé, 
stort lastutrymme, hög komfort och 
säkerhet. Med Passat GTE får du förutom 
ett lågt förmånsvärde även låg förbrukning 
och möjlighet att köra helt på el upp till 
55km (WLTP) 70 km (NEDC) .  

Golf GTE. 
Förbrukningen sjunker radikalt tack 
vare laddhybridtekniken, och när du 
verkligen behöver accelerera har du 
gott om kraft. Räckvidden på el är 
upp till 50 km (NEDC). Golf GTE är för 
tillfället slutsåld men återkommer i 
vårt modellprogram under andra 
halvåret 2019.  



Har sett snuttar av reklamen under veckan och 
gillar den skarpt... men det jag såg nyss, det var 
något utöver det vanliga. Det var det maffigaste 
jag har sett i reklamvärlden!!! I reklampausen på 
Talang visar ni hela musikvideon! HELA! En 
normal längd på en musikvideo visserligen, men 
i förhållande till det forum den visas i, som en 
reklam... är det en extreeeemt lång reklam!!! 
Galet pampigt och riktigt lyckat! En eloge till er 
Volkswagen. 
(En bonus är att jag slipper se all kasinoreklam) 

Artisten Rein tolkar Leila Ks klassiker ”Electric” för 
Volkswagens elbilar 

Härlig reklam på 4:an. 
Köra hela låten, W O W! 
Jag är helt impad! Bra! 

https://www.letsgetelectric.com/?&mkwid=sFjvmRaNs|pcrid|329639089383|pkw|+electric%20+volkswagen|pmt|b|pdv|c|slid||pgrid|66520286819|ptaid|kwd-308446488919|&adchan=sem&campaign=&adgroup=&publisher=google&adcr=+electric%20+volkswagen&adpl=google&format=b&adlid=1694677574&country=SE&language=SV&gclid=CjwKCAiA767jBRBqEiwAGdAOr39z5qMp3pLzx24CHRPhEhJTDmjjo9w2dV_5wN0DdrZJxgdYyGfMdBoCHwcQAvD_BwE&mkwid=sFjvmRaNs_329639089383_%2Belectric%20%2Bvolkswagen_b_c&mtid=sl7o521v70&slid=&product_id=&targetids=kwd-308446488919&groupid=66520286819


ID ID Buzz ID Crozz 
Crozz står för "crossover" och är en elektrisk SUV och, som för hela ID-
familjen, bygger den på den nya MEB-plattformen. Den drivs av två 
elmotorer som gemensamt ger 306 hästkrafter och kommer ha en 
räckvidd på mellan 400-600 km. ID. Crozz kommer även vara fyrhjulsdriven 
och ha en topphastighet på 180 km/h.  

ID. är en helt ny elbil med upp till 600 km räckvidd på 
en laddning.  Denna är först ut av ID familjen och 
lanseras våren 2020. Förhandsbokningen startar 
redan våren 2019.  

ID. Buzz - den efterlängtade uppföljaren till 
”Folkabussen”  
369 hästkrafter  
0 till 100 på sex sekunder.  
Upp till 600 km räckvidd 
Marknadsintroduceras 2022 

Kommande Laddbara bilar 
Volkswagens elbilsatsning 
Volkswagen vill bygga bilar för miljoner, inte för miljonärer.  
Volkswagen planerar att tillverka 1 miljon eldrivna bilar om året redan 2025.   
Samma år, 2025 kommer Volkswagen ha lanserat mer än 20 nya, helt eldrivna bilar.  
Mer info om bilarna och satsningen på letsgetelectric.com 

ID Vizzion 
Nästa generations premiumsedan.  
Med sin innovativa teknik, helautomatiska körning och eleganta design, avspeglar denna 
premiumsedan den väg Volkswagen stakat ut för sina kommande elbilsmodeller, både när det 
gäller teknik och design. 
Konceptbilen kör och navigerar sig fram helt själv vilket gör att alla i bilen kan spendera restiden 
precis som de själva vill. 
ID. Vizzion mäter 5,11m på längden 
302 hk (225 kW).  
Topphastigheten på 180 km/h.  
räckvidd på upp till 665 km 

https://letsgetelectric.com/


Skoda kommer att lansera 5 laddbara bilar tom 2021 
(2PHEV & 3BEV 
 
 eCitigo Q1/2020 
 Superb PHEV Q1/2020 
 Octavia PHEV Q3/2020 
 A-SUVe Q1/2021 
 A-SUVe Derivat  Q2/2021 
 
 

Elektrifieringen av Skoda 





TACK! 

”drömmar tar oss till nya platser, vår  
vision är att få förflytta människor dit” 

Bilmetro AB 


