EN FAMILIEBEDRIFT SOM BRENNER
FOR BOBIL OG FRITID!
Bobilsenteret Namsos ble etablert i 2000, av Jan Olav
Kveli, og har i dag 17 ansatte fordelt på to avdelinger.
En i Namsos og en på Tverlandet i Bodø.
Grunnleggeren, Jan Olav, har i dag overlatt mer av
ansvaret til sine to sønner Frans Otto og Jan Frode, som
begge er aktive i den daglige driften, sistnevnte er i dag
daglig leder for selskapet.

Bobilsenteret Namsos avdeling Bodø

Bobilsenteret Namsos avdeling Bodø startet opp i februar
2018. Dette er en underavdeling av Bobilsenteret Namsos.
Vår avdeling i Bodø ligger sentralt plassert på Tverlandet
med togstasjon like ved butikken, Bodø lufthavn er heller
ikke langt unna.
Selv om dette er en nyoppstartet avdeling, er ekspertisen
hos de ansatte svært høy. Roy og Hårek, som i dag er
avdelingsleder og verkstedleder, har begge lang erfaring i
bransjen, over 25 år.
I våre nyoppussede lokaler finner du opptil fem bobiler innendørs i tillegg til en flott og topp moderne utstyrsbutikk.
Fellers for begge avdelingene er at vi ønsker alle det
aller beste og jobber hardt for å oppfylle feriedrømmen
din. Vi er kjent for å strekke oss langt for å gi det lille
ekstra.

Bobilsenteret Namsos har blitt kåret til gasellebedrift fire
ganger, senest i 2019. I 2019 hadde de en omsetning på
i overkant av 195 millioner kroner, og har i de siste årene
hatt en sunn og solid økonomisk vekst.
Selskapet er medlem av Norges caravanbransjeforbund
og er sertifisert bransjegodkjent gassverksted.

NORGES MEST MODERNE
BOBIL OG CARAVANFORHANDLER?
Bobilsenteret Namsos har i forbindelse med sitt 20-års
jubileum bygd nye lokaler i Namsos, som står ferdig i
starten av mars 2020.
Det nye bobilanlegget er på hele 3 600 kvm. I disse
lokalene får vi en stor utstillingshall som rommer rundt 30
enheter, en levende og innholdsrik utstyrsbutikk levert av
Max Fritid, stort delelager med lagerautomat, dekklager
og et topp moderne verksted etter dagens standard.
I andre etasje befinner vår kundelounge seg. Der har man
tilgang til en liten kjøkkenkrok, og en varm kopp kaffe kan
nytes mens du ser utover salgshallen.
I forbindelse med kundeloungen kan du også bevege deg
ut på balkongen og nyte synet av utløpet av den kjente
lakseelven Namsen.
Det et gode parkeringsmuligheter rundt hele bygget.
Tømmestasjon er selvfølgelig montert som en del av det
nye anlegget.

Tanken med å bygge et nytt og moderne caravananlegg
er å bli mer effektive i alle ledd. Vår bransje er kjent for å
henge litt etter, men vi jobber hardt for at Bobilsenteret
Namsos ikke skal stemples med det.
Vi har stor tro på at denne satsningen kommer deg som
kunde til gode, og opplevelsen av å komme inn i lokalene
vil bli husket.
Det nye bygget ligger sentralt på Spillum, som har blitt en
handelspark for kapitalvarer i Namsos. Som nærmeste
nabo har vi kjente bilforhandlere og Coop Ekstra.
Kort oppsummert: Her finner du alt på en plass!

VÅRE TJENESTER
Gode garantier
Alle nye bobiler leveres med 5 års totalgaranti
på hele bobilen, både bildel og bodelen. Brukte
bobiler leveres med bruktbilgaranti fra 3 til 24
mnd. Det er avhengig av alderen på enheten.

Finansering
Vi er behjelpelig med finansiering, våre samarbeidspartnere på finansiering er Santander
Consumer Bank og Nordea Finans.
Stadig flere ønsker å realisere frihetsfølelsen en
hytteeier kan se langt etter, vi hjelper deg med å
realisere drømmen.

Innbytte
Vi tar innbytte av bobiler og campingvogner i
alle aldre og merker.
Ønsker du å bytte inn andre ting, kan vi også
være behjelpelig med det.

Dekkhotell
Vi står klare til å ta imot bobilen din for dekkskift,
og oppbevarer dekkene dine på vårt dekkhotell.
Det eneste du trenger å gjøre, er å møte opp
med din bobil, så ordner vi resten mens du tar
deg en kaffekopp.
(Gjelder kun i Namsos foreløpig.)

FIAT-VERKSTED

Som en del av Fiat Professional sitt forhandlernettverk kan
vi Fiat. Våre dedikerte mekanikere brenner for faget og
jobber daglig med Fiat-chassis. Det gjør deres kunnskap
unik når utfordringer skulle dukke opp eller når din bobil
trenger sin årlige service.
Vi benytter kun originale Fiat-deler når vi utfører jobber på
våre bobiler og kundebiler.

Vårt verksted utfører alt av det mekaniske på din bobil:
Servicer, PKK-kontroll, forstillingskontroll og registerskifte
er noe vi hjelper deg med.
Selv om vi er Fiat-verksted tar vi også inn andre merker.
(Gjelder kun i Namsos.)

KLARGJØRING

Vi har en egen klargjøringsavdeling som sørger for at
alle de nye og brukte enhetene 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.
De har høy kompetanse innen varmesystemer, vannsystemer, gass, 12v-system, paraboler og annet teknisk
utstyr som tilhører caravan.
Selv om vi er merkeverksted for ulike merker, tar vi også
inn alle typer merker og modeller innen bobil og campingvogn.

GRATIS BOBILTREFF
FOR KUNDENE

Hvert år i midten av august fylles parkeringsplassen rundt
Bobilsenteret Namsos opp med bobiler fra hele landet,
dette for å delta på det årlige kundetreffet.
Vi arrangerer et gratis treff for alle som har kjøpt bobil/
campingvogn av oss, det for å gi noe tilbake til deg som
kunde.
Treffet går over ei helg der vi holder mat, drikke og
underholdning lørdagskvelden. Dette har blitt et populært
treff med rundt 100 påmeldte bobiler hvert år.
Med parkeringsmulighetene rundt det nye bobilanlegget
på Spillum blir dette enda bedre i tiden fremover.

– Vi kommer hit rett og slett på grunn av servicen og
måten de tar imot oss på. Det er helt enestående. Vi har
ikke opplevd maken noen andre steder, sier Regine og
Egil Kristoffersen fra Valnesfjord.

– Vi har kjøpt ni bobiler her. Vi har fulgt dem fra de startet
å selge biler i et lite hus rett nedi veien her, sier Beate og
drar på smilebåndet.

VI FØRER DISSE MERKENE
VED VÅRE AVDELINGER

Bobilsenteret Namsos har et bredt og variert sortiment i
sin produktportefølje.

Vi tilbyr det ypperste du måtte ønske deg innen kvalitet,
teknologi og komfort når det gjelder bobil og campingvogn i tillegg til at vi har mer prismoderate varianter.

Bybobil er et voksende fenomen i hele Europa, og vi
jobber målrettet for å bli den fortrekkende bybobilforhandleren i Nordland og Trøndelag. Med Malibu, som er kåret
til den beste bybobilen, og Pössl, som er markedsleder i
Tyskland, har vi riktige produktene.

SÅ HVORFOR VELGE OSS?

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.

Din totalleverandør av:
• Graving • Pukk og grus
• Transport • Godkjent støpesand

Akslastien 1, 7820 Spillum. Telefon: 74 27 34 00

www.gloemmen.no

Vi fyller alle typer flasker!
Norske – Europeiske

Tlf. 74 28 09 00
Namsos - Navarv. 11, 7820 Spillum

Din lokale elektriker
Tlf: 92 300 900 • www.e-nor.no

Kvalifisert
for jobben

Comfort Bjørn Seem AS
tar på seg både
små og store prosjekter.
Vi kan levere komplette
løsninger til boliger
og næringsbygg.

Namdalens største
entreprenør

Overhallsvegen 2146, 7863 Overhalla
Tlf. 74 28 08 80 • firmapost@gl-bygg.no
www.gl-bygg.no

Agent Michael Danielsson, mdanielsson@groupe-pilote.com

WWW.PILOTE-HUSBIL.SE

Siden 1962 har Pilote bydd på nye muligheter for de som ønsker å reise på tur.
Til din disposisjon har Pilote utviklet et stort utvalg av bobiler for å passe din måte å reise
på; Seks kjøretøylengder, tre salonger, fem sengeløsninger, tre utstyrsvarianter og 100tilvalg.
Alltid opptatt av din komfort, alltid innovativ; Pilote har utviklet et nytt Xperience digitalt
kontrollpanel for å administrere autonomien på din bobil til fingerspissene.
Nå er det opp til deg hvor du vil reise.
Vi er klare – er du?

FRANKIA PLATIN –
DEN SKINNENDE
STJERNE BLANT
BOBILER

FRANKIA – OPPLEV EN NY
KLASSE AV BOBILER !
FRANKIA PLATIN – mercedes sprinter chassi med bakhjulstrekk
Uavhengighet:
Den bobilen med den
største utstyrpakken
som standard.

Pålitelighet:
Fantastisk mercedes motor,
3l, 6 sylyndret og 190hk.

Alt-i-ett-Luxus:
Stor dusj, lange senger og
god lagringsplass.

www.frankia.com

Bobilsenteret Namsos
– Avdeling Bodø
Gjershallaren 2
8050 tverlandet

www.bobilnamsos.no

www.bobilnamsos.no/bodo/

Godt forberedt med
gunstig bobilforsikring

Norges mest
solgte bobilforsikring

A13_0682/06.2019

Når du kjøper bobil gjennom forhandler, gir vi deg en av
markedets beste forsikringer - til en gunstig pris. Du kan velge
mellom Bobil Pluss, Bobil Kasko, Bobil Delkasko og Bobil Ansvar.
Vi kan også hjelpe deg med finansiering.
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Bobilsenteret Namsos
Nøsthaugvegen 11, 7820 Spillum
Tlf.: 74 20 91 00
jan.frode@pilote.no

