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Genius Loci ska stärka en inspirerande, bejakande och kreativ livsmiljö

Sunne – modiga eldsjälars land

Varför, som bilförsäljare, begränsa 
sig till vissa bilmärken? Som fri aktör 
importerar/exporterar Uvefalk Bil bil-
ligare bilar till och från hela Europa.

– Nya möjligheter öppnar sig tack 
var det nya öppna Europa, säger vd 
Patric Uvefalk

Från anläggningen i Sunne erbjuder Uvefalk 
Bil bilförsäljning, auktoriserad bilverkstad 
för Volkswagen, Audi och Skoda, samt Meko-
nomen Bilverkstad för övriga bilmärken.

Förmedling av bilar
Uvefalk Bil är som enda svenska aktör med 
i den världsomspännande organisationen 
EAIVT (European Association of Inde-
pendent Vehicle Traders) som verkar inom 
förmedling av bilar runt om i världen. Or-
ganisationen, med 400 medlemmar, är mär-
kesoberoende och i kraftig tillväxt.

Patric förklarar:
– Med internet har kunskapen och tillgäng-

ligheten på marknaden ökat i en fantastisk 
takt som gynnar konsumenterna. EAIVT tar 
steget fullt ut och erbjuder hela världens bilar 
till hela världens kunder nytt som begagnat. 
Vi gör det helt enkelt lättare för våra kunder 
att finna sin favoritbil till rätt pris. Får vi en 
efterfrågan på exempelvis en Peageuotmo-
dell, så kan vi kanske finna den i Holland och 
förmedla den till slutkund för ett bra pris. 

Uvefalk Bil har under åren enbart jobbat 
med andra bilhandlare inom Europa men 
kommer under 2010 även erbjuda dessa bilar 
till privatmarknaden.

Samarbete med Selma Spa+
 Uvefalk Bil har påbörjat en satsning där fö-
retaget tänker erbjuda företagskunder en ex-
tra ”köpupplevelse” i samband med köp från 
Uvefalk Bil oavsett bilmärke.

– Vi har till exempel ett samarbete med 
Selma Spa+ där vi, till kunder som köper en 
ny bil, erbjuder en övernattning för två på 
spahotellet. Vi ger gärna bort minnesvärda 
upplevelser från Sunne.

Mekonomen – för alla märken
Sedan november 2008 finns även Mekono-

Nytänkare som gynnar kunderna
Uvefalk Bil förmedlar prisvärda bilar över hela världen

www.checkmatepowerboats.se

Uvefalks har numera agenturen för den snabba och sjösäkra sportbåten Checkmate. Den 
handgjorda och för varje kund specialdesignade båten finns i modeller mellan 16 till 35 fot. 
Fabriken har tillverkat sportbåtar i 50 år.

Uvefalk Bil AB erbjuder från sin anläggning i Sunne ny- och begagnatbilförsäljning, Mekonomen Bilverk-
stad, Auktoriserad Bilverkstad för Audi, VW och Skoda samt specialdesignade sportbåtar av hög kvalitet.
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Auktoriserad Bilverkstad

För de kunder som sedan 50-talet anlitat 
märkesverkstaden i Sunne för Skoda, 
Volkswagen och Audi finns den auk-
toriserade bilverkstaden kvar i Uvefalk 
Bils regi.

Vi har investerat både inom personal, 
fastighet och maskiner de senaste året 
för att möta den nya genarationen av de 
högteknologiska bilarna.

Fakta:

Uvefalk Bil AB har funnits sedan 2002. 
Idag har företaget med 20 medarbetare, 
förutom anläggningen i Sunne finns 
även bilförsäljning och båtverkstad i 
Kristinehamn samt kontor i Karlstad.

men Bilverkstad under Uvefalk Bils paraply. 
Ytterligare en konsekvens av att alltid se till 
kundernas behov. Mekonomen, som de se-
naste åren utvecklat ett rikstäckande nät av 
bilverkstäder, kan utföra reparationer av alla 
bilmärken och alla årsmodeller. Dessutom 
med samma garantier som de auktoriserade 
bilverkstäderna. Mekonomen har idag ramav-
tal med de flesta leasingbolag samt ett flertal 
storbolag som ser Mekonomen som ett intres-
sant alternativ på de orter där inte en auktori-
serad verkstad finns.

– Det här gynnar inte minst våra före-
tagskunder som ges en kontaktperson för alla 
sina fordon inom bolaget. ”En verkstad – alla 
märken”.

Sportbåtar som tål tuff sjö
En annan nyhet är att Uvefalk genom sitt 
dotterbolag Din Fritid AB även erbjuder di-
rektimport av den amerikanska profilstarka 
sportbåten Checkmate Powerboats. Hand-
gjorda och skräddarsydda båtar för kunder 
med speciella krav.

– Från den lilla familjeägda fabriken i Ohio 
i USA importerar vi denna mycket unika och 
snabba sportbåt. Jag brukar skämtsamt kalla 
den för en ”vattenskoter för kunder som vill 
korsa Östersjön eller Skagerack”. Vi har fått 
förtroendet som agent i hela Europa och Ryss-
land.. 

Efter det senaste årets lågkonjunktur ökar 
nu efterfrågan på marknaden.

– Det här är en långsiktig satsning. Vi för 
nu skarpa kontakter med återförsäljare i såväl 
Sverige, Norge som Danmark.

Framtiden
Patric ser ljust på framtiden:

– Jag har alltid brunnit för att utveckla och 
hitta nya möjligheter och har haft förmånen 
att få göra detta inom mina egna bolag de se-
naste åren. Man lär sig mycket om sig själv 
genom åren och det är viktigt att hitta med-
arbetare som har kompetens och brinner för 
att fullfölja mina visioner. Efter några år med 
omställningar ser jag 2010 som bolagets rik-
tiga genombrott.


