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En kunnskapsrik bedrift som brenner

for bobil og fritid!
Abobil AS ble etablert i 2006 av Tor Alvern, og har i dag
18 ansatte inkludert innleid personell.
Vi er godkjent lærebedrift og har i dag 2 salgslærlinger.
Dette er noe vi er litt stolte av – det å kunne bidra til å
overføre vår kunnskap og erfaring til neste generasjon.
Vårt firma er på mange måter en familiebedrift der både
Tor Alvern og hans kone Gunvor er sterkt involvert, og hvor
barna Tore og Nina også bidrar.

Abobil har blitt nominert som gasellebedrift ved flere
anledninger. I 2020 hadde vi en omsetning på nesten
100 millioner kroner, og har i alle årene hatt sunn og solid
økonomi.
Selskapet er medlem av Norges CaravanBransjeforbund og
er sertifisert bransjegodkjent gassverksted.

Norges største og mest moderne

bobilsenter?
Abobil har i forbindelse med sin vekst de siste årene bygd
et av Norges største bobilsenter.
Det nye bobilsenteret som er på hele 3000 m2 + mesanin
– stod ferdig i mars 2020. I disse lokalene har vi en stor
utstillingshall som rommer opp mot 50 bobiler, en stor
utstyrsbutikk med varer fra Caravan Supply (Casu), Max
Fritid, Kama og DCT. I tillegg har vi et stort delelager for
mange ulike merker, samt et topp moderne bobilverksted.
Og for ikke å glemme vår gassautomat og tømmeanlegg.
I andre etasje finner vi vårt flotte møterom med utsikt over
salgslokalet, en kantine, et lagerlokale og et teknisk rom.
Rett ved siden av oss ligger Norges største Biltema og flere
andre butikker. Vi har også kort vei til kjøpesenteret M44 og
Bryne sentrum.

Det er derfor mange muligheter til å stikke innom oss en tur.
Det er gode parkeringsmuligheter rundt hele b
 ygget. Vi har
selvfølgelig tømmestasjon, vannfylling og i nærområdet
sågar et døgnåpent selvvaskeanlegg.
Hovedgrunnen for å bygge nytt, etter 6 år i det forrige
anlegget har en enkel forklaring. Vårt verksted ble for lite
til å ta imot både egne kunder, samt kunder med andre
merker. I dag er verkstedet tredoblet, noe som gjør at vi kan
yte enda bedre service.
Vi flyttet ikke så langt. Det nye bygget ligger et lite steinkast
unna det gamle, som nå er nabotomta vår. Du trenger derfor
ikke lete lenge etter oss. Vi er på samme område som før,
men med ny adresse og nytt bygg.

Gode garantiordninger

Finansiering

Alle nye bobiler leveres med minst 5 års totalgaranti fra oss.
Den dekker både bildelen, bodelen og tettheten. Brukte
bobiler leveres med bruktbilsgaranti opptil 24 mnd. Dette er
avhengig av alder og kjørelengde på bobilen.

Selvsagt hjelper vi med å finansiere bobildrømmen din!
Vi bruker Santander Consumer Bank og AS Financiering.
Stadig flere ønsker å realisere frihetsfølelsen man får i en
bobil. Kom til oss, så kan vi hjelpe deg med å realisere din
bobildrøm.

Innbytte

Stellplatz

Vi tar innbytte i bobil, campingvogn, personbil, motorsykkel,
– ja egentlig alt som har verdi, kan vi ta i innbytte.

Vi har vår egen «stellplatz» tillat for alle å bruke. Om du er
på gjennomreise, trenger å få bytte stue en kveld, eller skal
tidlig opp for et møte på Jæren – velkommen til oss. Gratis
strøm, vann, tømming og internett er noe av det vi kan tilby.
Selvfølgelig er overnatting på vår stellplatz gratis. Mange
bruker den som et stoppested for å nå Preikestolen.

Verksted
Som en del av det nye bygget har vi tredoblet vår kapasitet
på verkstedet. Her gjør vi alle garantijobber på våre egne
merker. Men du er selvfølgelig velkommen til oss u
 avhengig
merke. Vi kan hjelpe deg uansett om det står Benimar,
Autostar, Laika, Knaus, Malibu eller Carthago på bilen.
Vi har på lager svært mye og kan montere det aller meste av
det, måtte ønske på din bobil! Hør med oss så finner vi løsning.
Vi er også sertifisert på Truma, Alde, Thetford, D
 ometic og
tar garantiarbeide på vegne av andre firmaer også.
Vi har et tett samarbeid med et lokalt bilverksted som h
 older
til i nabobygget bare 20 meter fra oss. Leverer du bobilen til
oss for tetthetskontroll og full service, vil du bare trenge å
levere den til oss, da vi ringer «naboen», de henter bobilen,
gjør servicen og leverer bobilen tilbake til oss. Du kan da få
én faktura og hente bobilen på samme plass som du leverte
den.

Klargjøring
Vi har egen klargjøringsavdeling som sørger for at alle de
nye og brukte bobilene som selges, er sjekket grundig
før levering. Våre klargjørere er dyktige og har et øye for
detaljer, som er viktig for å få produktet best mulig. Alle
bobiler funksjonstestes før levering, slik at du ikke kjører av
gårde med et produkt som ikke virker. Videre har vi i flere år
veid hver enkelt bobil – enten den er ny eller brukt – med
kalibrerte vekter og nøyaktighetsgrad ned til ½ kilo!
Selvfølgelig rydder klargjørerne opp i bobilen etter den har
vært inne på verkstedet.

Orremessen – Norges største

bobilmesse?
Vi har i over 10 år arrangert Orremessen i samarbeid
med kollegaer som er medlem i NCB (bransjeforbundet).
Orremessen er for mange et høydepunkt og generalprøve
for å sjekke at alt ved bobilen er klart for påsken. Dette er
en årlig bobilmesse på Vestlandet for de som ikke tar turen
til Caravanmessen på Lillestrøm. Vanligvis er det rundt
100 besøkende bobiler på stellplatzen utenfor bygget vårt
og ca. 3000 mennesker tar turen innom i løpet av helgen.
Søndagen under Orremessen er komledag. Denne er det
mange som ser frem til. Det å kunne innta denne delika
tessen før de tar en runde til for å se på alle de nye bobilene
som står inne i hallen.
Som regel pleier det også å være noe underholdning på
kvelden utenfor på stellplatzen.

DIN BESTE PARTNER PÅ GARANTIFORSIKRING
Dyre reparasjoner skjer stadig oftere – da er det viktig å ha en seriøs leverandør av garantiforsikring som
hjelper deg å ta vare på verdier og som kan sikre deg og din familie mot store uforutsette utgifter.
Seriøs leverandør med solide garantivilkår • Godkjent av Finanstilsynet
Norsk skadebehandling, raskt og effektivt • Leiebildekning både inn- og utland i 3 dager
Dyktige og erfarne leverandører både på motor og girkasse
Utvalgte spesialverksteder med høy kompetanse på blant annet automatgir

Car Protect.no AS
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru • Tlf. 47 60 84 07

www.carprotect.no

Vesthagen 13, 4344 Bryne
Telefon: 47 2501 47
post@abobil.no – www.abobil.no

Vi har avdeling for:
-	 bybobil
-	 brukte bobiler
-	 nye bobiler
Vi har altså fullt sortiment fra våre leverandører, og
vi får de altså direkte fra produsentene! Du sparer
et ledd, og siden vi har direktekontakten, får vi også
mye enklere kontakt på endringer som kundene våre
kan komme med. Mange av dagens løsninger er da
også designet av oss.
Vi jobber målrettet for å bli den ledende og din
foretrukne bobilforhandler i vårt distrikt.
Benimar er et av Norges mest solgte bobilmerke
opptil 3500 kg. Malibu by Carthago regnes som
bybobilenes Rolls Royce, og Autostar er vårt
premiummerke over 3500 kg. Dette gir oss et bredt
spekter på våre bobiler fra 3500 kg opp til 4500 kg
totalvekt. Vi har altså egne kalibrerte vekter, så hos
oss vil du få rett vekt på bobilen.

Så hvorfor velge oss?

BOBILVERKSTED MED LIDENSKAP OG ENTUSIASME.
For at du skal ha en trygg bobilferie.

EU-kontroll • Service • Reparasjoner
Dekk • Skadeverksted • Glass • Dekkhotell

Vi er en del av BilXtra Verksted-kjeden og gir alle kunder 12 måneders mobilitetsgaranti
med på kjøpet dersom du bestiller BilXtra-service med mobiltetsgaranti eller service ut fra bilens
servicehefte.

Vesthagen 11, 4344 Bryne • Tlf. 400 08 880 • www.brynebil.no
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RSA BIL FORUS

Porsmyrveien 3, 4314 Sandnes • www.rsabil.no • Tlf. 51 96 49 00

-	 En sikker investering!
-	 Vi har konkurransedyktige priser på våre
produkter og tjenester!
-	 Pålitelighet.
-	 Vi leverer som avtalt.
-	 Fagfolk – din trygghet.
-	 Vi har dyktige og kompetente fagfolk over hele
linja.
-	 Skikkelige garantier som alltid følger bobilen,
europadekkende.

