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Nilsson Bils nya moderna anläggning i Skee fyllde ett år i november. Inför vintern kan auktoriserade återförsäljaren av Volkswagen och Skoda visa upp nya spännande modeller. Nilsson Bil 
säljer även släpvagnar av märket Brenderup.

Nilsson Bil i Skee är auktori-
serad Volkswagen och Skoda 
återförsäljare. Nilson Bil är 
också mycket mer än så.

- Vi är en fullserviceanlägg-
ning där alla ska känna sig 
välkomna, säger Peter Nils-
son, företagets ägare.

Företaget i Skee startades av Kjell 
Johansson 1971. Sedan 2000 driver 
Peter Nilsson verksamheten med 
stor framgång.

- På sju år har vi ökat omsättning-
en rejält och gått från 20 medarbe-
tare till 37. Med vår nya anläggning 
kan vi ge våra kunder en behaglig 
upplevelse, stort utbud och full ser-
vice, säger Peter med över 40 års 
branscherfarenhet. 

500 bilar årligen
Nilsson Bil riktar sig främst till 
kunder inom en radie av tio mil, 
där de norska kunderna är betydel-
sefulla.

- Vi säljer totalt 500 bilar årligen, 
nya och begagnade. I vinter känns 
nya Volkswagen kompakta suv Ti-
guan särskilt spännande. Sedan ser 
vi också en ökad försäljning av mil-
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jöbilar i olika modeller med etanol 
och syntetisk diesel som drivme-
del. 

Komplett verkstad
Nilsson Bil är en auktoriserad ser-
viceanläggning för Audi, VW och 
Skoda. Företaget erbjuder även ett 
omfattande program av personbilar 
och lätta lastbilar (idag ett fyrtiotal 
begagnade bilar till försäljning), en 
komplett service- & plåtverkstad 
samt försäljning av reservdelar och 
tillbehör till VW, Skoda och AUDI.

Brenderups bilkärror
Nilsson Bil säljer även släpvagnar 
av märket Brenderup som sedan 
år 1952 tillverkat personbilskärror. 

Brenderup kan idag erbjuda ett av 
världens bredaste modellsortiment 
av släpkärror – de fl esta modeller 
för omgående leverans. Nilsson Bil 
reparerar alla typer av släpvagnar 
oberoende märke och har alla re-
servdelar.

Nilsson Bil erbjuder också ett 20-
30 tal takboxar i lager av olika fa-
brikat, färger och storlekar liksom 
ATV/terrängfordon av märkena 
Can-Am, Kranman, Kazuma och 
SMC.

- Kontakta oss gärna via telefon 
eller e-post om du har frågor kring 
din bil eller om du vill boka service, 
beställa tillbehör eller annat kring 
ditt bilägande som du funderar på, 
uppmanar Peter Nilsson.
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