
INNOVATION THAT EXCITES



Vi har sålt Nissan sedan 1973 och var då en av de första 
återförsäljarna som började sälja detta märke i Sverige. 
Sedan 2009 drivs Lindells Bil av Lars Karlsson och är 
precis som vid starten ett personligt företag fyllt med 
kunskap.

Fortfarande är Nissan det enda nybilsmärke som vi säljer. 
Och vi säljer ca 500 bilar per år, varav ca 230 är nya 
Nissanbilar! Vår positiva utveckling beror på att vi tar väl 
hand om kunden, vid första kontakten, under köpet men 
även efter att vi sålt bilen.

KUNSKAP OCH ERFARENHET GER ETT TRYGGT KÖP
Till vår bilhall kommer kunder från hela Sverige för att 
köpa bil. De möts av ett brett utbud, både av modeller 
från Nissans breda modellprogram och av begagnade 
bilar. Vår kunniga och engagerade personal fi nns alltid till 
hands och har alltid ett leende på läpparna. Genom en 
ständig utveckling och utbildning håller vi den höga servi-
ce som våra kunder förväntar sig, i alla delar av verksam-
heten.

LINDELLS ÄR MED ÖVER GENERATIONER
Vi har alltid varit nära våra kunder. Sedan 1959 har vi 
arrangerat en påskutställning, en tradition som vi hållit på 
utan avbrott och som verkligen uppskattas av våra kunder. 
Då får vi besök av trogna kunders barn och barnbarn som 
kommer till oss för att köpa ny bil.

Välkommen till oss på Lindells Bil. Köper du bil av oss blir 
du nöjd.

KONTAKT
Fibergatan 3
267 73 Billesholm

042-20 38 90
E-post: info@lindellsbil.se

www.lindellsbil.se

VÄLKOMMEN TILL EN ÅTERFÖRSÄLJARE 
SOM VERKLIGEN KAN NISSAN

UTMÄRKELSER
NISSAN DRIVE 2017
“Best Nissan Nordic Sales Dealer in Sweden”

NISSAN DRIVE 2016 
“Best Nissan Nordic Sales Dealer in Sweden”

NISSAN DRIVE 2012
”Best small Nissan Nordic Dealer Sweden”

NISSAN DRIVE 2011
”Best small Nissan Nordic Dealer Sweden”
“Best NMS Retail Marketing Dealer NNE”

NISSAN DRIVE 2010
”Best small Nissan Nordic Dealer Sweden”
“Best Nissan Nordic Dealer Sweden”

NISSAN DRIVE 2008
“Best Urban Dealer Nissan Nordic Sweden”

NISSAN DRIVE 2007
”Best Dealer CSI Nissan Nordic Sweden”

NISSAN SVERIGE 2000
“Årets Nissan återförsäljare”



www.anderssonsbygg.nu

KÖPER DU EN BIL PÅ 
LINDELLS GÖR DU EN 
BRA AFFÄR

Hos oss hittar du nya bilar från Nissan. Förutom 
goda garantier får du senaste teknik, design och 
känsla. I vårt utbud hittar du både personbilar och 
lätta transportbilar. Vi har flera decenniers kunskap 
om Nissan.

PERSONLIGT BEMÖTANDE AV KUNNIGA  
RÅDGIVARE
På Lindells är kunden i fokus. Vi hjälper dig att 
skräddarsy den perfekta bilen för dig och arbetar 
aktivt för att skapa ett tryggt bilägande, att ta hand 
om och erbjuda det bästa för dig som kund. Det ska 
vara enkelt att komma i kontakt med oss, lätt att 
hitta vad du söker, vara tryggt och omhändertaget.

Att köpa bil är en stor affär, därför ska du som kund 
känna dig nöjd när du rullar ut ur hallen. 



Nissan Tablet / Primary

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

Exempel: Vid ett kreditbelopp på 10 000 kr och en återbetalningstid på 12 månader blir det 
totala beloppet att betala 11 292 kr och månadskostnaden 941 kr. Aviavgift 30 kr. Årsränta 
f.n. 19,95 % och effektiv ränta 25,64 % (mars 2018). Återbetalning sker genom månads-
betalningar om lägst 1/24-del av skuldsaldot inklusive räntor och avgifter (dock lägst 
150 kr/mån). Betalning av lägsta beloppet innebär en längre återbetalningstid och en högre 
total kreditkostnad. Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

DAGS FÖR SERVICE 
ELLER KÖPA TILLBEHÖR?
Dela upp betalningen 
räntefritt med Nissankortet.

Ansök hos Lindells Bil AB eller på www.nissan.se 
Du får svar direkt och kortet hem i brevlådan.

 Upp till 24 månader räntefri  
 delbetalning hos Nissan 

 Erbjudanden från Nissan

 100 kr tillbaka på ditt nästa  
 köp med Nissankortet

Ansök hos Lindells Bil AB eller på www.nissan.se 

S30411_NissanKortet_annons_186x275.indd   1 2018-04-20   14:38:37



 

Välavägen 29, Helsingborg • Tel: 042-15 00 30
www.adbildelar.se

Gäller lagerförda varor, ej hembeställda. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Älska varje mil

15% rabatt vid två köptillfällen

Hjortshögs Auto Clean
Vi vårdar din bil

Stolt samarbetspartner till Lindells Bil i 22 år!
Tel: 070-795 43 41

Helrekonditionering av personbilar

Tvätt, motortvätt, avfettning, 
polering, vaxning, städning, 
fönsterputs. 
Även lackkonservering.
(Ring för pris)

Fri lånebil vid behandling

Mellan- och stora personbilar:
1800:-

Minibilar:
1500:-

SUV:
Ring för pris

VI HAR ALLTID ETT STORT URVAL 
AV BEGAGNADE BILAR
I vår begagnatavdelning fi nns ett brett utbud av bilar av varierande märken. Alla 
bilar är testade, genomgångna och uppfyller Motorbranschens garantier. Därför kan 
du som letar efter en begagnad bil vara säker på att bilen håller högsta begagnad- 
kvalitet. 



VET DU ATT DÄCKETS KONTAKTYTA MED 
VÄGEN ÄR LIKA STOR SOM ETT VYKORT?

DÄCK PERSONBIL OCH SUV. UTVECKLADE FÖR DIN SÄKERHET.

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
FULLSERVICEVERKSTAD
Vår moderna fullserviceverkstad kombinerar lång erfaren-
het och kompetens med ett personligt engagemang och 
toppmodern teknik. Hos oss får du alltid en personlig 
översyn, oavsett om det gäller service eller reparation av 
din bil. Vi gör allt vi kan för att du ska få snabb hjälp och 
svar på dina frågor. 

KUNDMOTTAGNING MED ETT PERSONLIGT BEMÖTANDE
När du lämnar in din bil i kundmottagningen kan du räkna 
med snabb service och ett personligt bemötande. Efter-
som kundmottagningen ligger inne i bilhallen fi nns det all-
tid någon som tar hand om dig. När du lämnar in bilen är 
du överens med oss om vad som ska göras och vad det 
ska kosta. Om någon mer åtgärd tillkommer tar vi kontakt 
med dig. Allt för din trygghet!

Vi erbjuder alltid gratis lånebil när du servar eller repare-
rar din bil hos oss. Väljer du att vänta kvar kan du alltid ta 
en kopp kaffe i vår lounge.

FÖRVARA DINA DÄCK HOS OSS
I vårt däckhotell fi nns det gott om plats. Här förvarar du 
dina vinter- och sommardäck i stället för att låta dem ta 
upp plats i garaget eller förrådet. Vi säljer enbart premi-
umdäck. Vår främsta leverantör är Bridgestone.



EN VERKSTAD MED RESURSER
Vi är en auktoriserad verkstad för Nissan. Det innebär en trygghet för dig när du 
lämnar in bilen. Våra mekaniker genomgår ständiga utbildningar hos Nissan för 
att vara up-to-date med den senaste tekniken. På Nissanbilar utför vi dessutom 
byte av rutor, lagar stenskott samt utför AC-reparationer. Vi servar även alla övriga 
bilmärken! På skadesidan samarbetar vi med Bil- och skadeservice, som är ackre-
diterade av Nissan.

KLIPPAN
RAVINGATAN 6, 264 39 KLIPPAN
0435-71 10 80

MUNKA-LJUNGBY
FABRIKSGATAN 7, 266 32 MUNKA-LJUNGBY
0431-43 24 75

HELSINGBORG
KARBINGATAN 12, 254 67 HELSINGBORG
042-15 63 95

www.biloskadeservice.se
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För 45 år sedan blev Lindells Bil återförsäljare för Nissan (då under namnet Datsun). 
Under dessa år har Lindells Bil sålt och servat Nissan-bilar till mycket nöjda kunder 
runtom i Skåne. Att från den lilla orten Billesholm, ha levererat så många Nissan att 
man idag är en av märkets bäst säljande återförsäljare, är en prestation vi på Nissan 
är mycket glada och tacksamma över.
Nissan är, tillsammans med sina samarbetspartners Renault och Mitsubishi, vär-
ldens tredje största biltillverkare. Nissan har också världens mest sålda elbil – Nissan 
LEAF! Förutom storsäljarna Nissan Qashqai och Nissan Navara, är Nissan ledande 
inom utvecklingen av självkörande bilar, uppkoppling och mobilitetstjänster. Fram 
till år 2022 har Nissan som mål att sälja 1 miljon elbilar, utrusta 20 modeller på 20 
marknader med självkörande system samt att nå 100% uppkoppling för alla nya 
personbilar från Nissan, som säljs på de viktigaste marknaderna.
Vi ser fram emot att få göra denna fantastiska resa tillsammans med Lindells Bil 
och önskar Lars Karlsson med personal fortsatt framgång och lycka till i framtiden!

Anders Hällasjö                                                                                                                                        
Försäljningschef                                                                                                                                 
Nissan Nordic Sverige

LINDELLS BIL 
– EN AV VÅRA BÄSTA 
NISSAN-REPRESENTANTER
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