ONE STOP SHOP
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HVEM ER VI?

JO, NÅ SKAL DU HØRE.

Vi er Ola og Robert, som startet med å selge dekk og bilglass i 2003. Siden den gang har reisen vår gått så det suser,
og vi er nå et av Norges ledende bilsentre lokalisert på
Storebotn, Askøy utenfor Bergen. Rom ble ikke bygget på
en dag, og det ble ikke SPZ Bil heller. Vi har både biler for
salg, bilverksted og bilutleie, og vi er nå i dag på vår fjerde
lokasjon, og allerede nå ser vi at en utvidelse kanskje ikke
er til å unngå. Men selv om ambisjonene våre strekker seg
langt fremover så har vi plantet bena godt på Askøy, med
hardt arbeid og en positiv innstilling levererer vi alltid det
man lover ovenfor kunden. Vi er gode på bil og ikke minst
på elbil. Hos oss kan kunden få hjelp til det meste, og denne
bredden er en styrke.
Her for deg
Vi ønsker å ha et langtidsperspektiv med hver enkelt kunde,
og med dette grunnlaget er det veldig viktig at vi leverer på
det vi lover. Vi prøver alltid å være på tilbudssiden, og dette
har skapt lojale kunder som fremsnakker bedriften til venner
og bekjente. Vi er så heldige at vi har kunder som har kjøpt
bil hos oss for 18. gang. Vi har alt fra småbarnsfamilier til
besteforeldre og hele storfamilier som handler hos oss.
Vi håper selvfølgelig at også du tar turen innom oss neste
gang du vurderer å skaffe deg en bil.

SPZ Bil

Robert Kjerrgård og Ola Espeseth
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FRA 0 – 10 000 BILER.
Å gå fra 0 til 10 000 biler solgt er ikke noe som gjøres
over natten. Vi har vært innstilt på å gjøre det som kreves
for å få det til. Det betyr at man virkelig må brenne for
ideen sin og være villig til å ofre mange av døgnets timer
på jobb. Man må i tillegg kjenne markedet man går inn i
godt, og gjerne snakke med andre som har gått samme
vei før deg. Her i Storebotn næringsområde er vi så heldige å være omringet av andre bedrifter, og det hender
ofte at vi besøker hverandre for en prat og en kopp kaffe
hos en nabo som også var en oppstartsbedrift en gang i
tiden. Man kan dra nytte av flinke folk rundt seg. Med over
10 000 biler levert er utviklingen vår definitivt ikke over. Vi
ønsker å være her i mange generasjoner fremover, og har
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Se vår video

troen på at vi kan være et stort bilsenter som kan levere
det aller meste innen bil, til kunder i alle livets faser.
Veien videre
I SPZ Bil vil vi alltid litt mer. Det handler ikke nødvendigvis
om å tilby mest mulig, men vi ønsker å levere en helhetlig
brukeropplevelse til alle våre kunder. Utviklingen er
definitivt ikke over, hverken for oss og bilbransjen. Det
er derfor viktig å alltid tenke fremover og følge med på
trendene og utviklingen. Vi ønsker å være en totalleverandør på Askøy, så det er naturlig for oss å se på hvilke
fremtidige muligheter som kan falle naturlig inn under det
å være totalleverandør, en «One stop shop».

Selvstendig bank siden 1878
- det har vi tenkt å fortsette med
Trygg og personlig
Gir tilbake til samfunnet
Konkurrransedyktige betingelser
Brukervennlige digitale løsninger
Nær der du er!
Lokal

fanasparebank.no
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VI HAR NYE OG BRUKTE BILER I
ALLE PRISKLASSER. KOM GJERNE
INNOM OSS FOR EN HYGGELIG PRAT!
«VI ER KLARE FOR Å
STREKKE OSS LITT LENGER»

SPZ Bil

DRIVKRAFTEN VÅR.
Når vekkerklokken ringer om morgenen, er det første vi tenker på, bil. Ikke en kaffe, frokost eller en dusj. Disse tingene kommer de også, men etter tanken om bil.
Vi lever for bil og bilsalg og for å skape en best mulig opplevelse for kunden. Vi er
blitt en av Norges største frittstående forhandler av biler, og vi liker å gjøre ting litt
utenom det vanlige.
Vi startet med å levere alle bilene våre på ZZ-skilt i 2007. SU-skilt ble for kjedelig
og Bærum-skilt var det nok av. ZZ er opprinnelig fra Lakselv, et tettsted i Finnmark.
De ble fort et must for våre kunder. Vi har solgt biler til hele landet til kunder som
ønsker ZZ-skilt på sin nye bil. Vi har levert over 5000 biler med ZZ-skilt de siste 10
år. Med dette valget har vi også blitt vant med at det er flere som ønsker å kopiere
måten vi gjør ting på her hos oss i SPZ Bil. Vi er kjent for å være en nyskapende
bedrift som tør å ta sjansen og utfordre oss selv. Men nok om oss, hva med deg?
Vi ønsker deg velkommen til oss, kom og bruk gjerne en hel dag hos oss og
opplev utvalget. Enten det er din første bil, eller om du har lang fartstid bak rattet,
så ønsker vi å være din One Stop Shop for alt som har med bil å gjøre. Vi har høyt
fokus på service, og vi er aldri fornøyde før kunden er fornøyd, og det skulle egentlig bare mangle. For når vi legger oss om kvelden, så ønsker vi å legge oss og vite
at du har fått den beste servicen som finnes sammen med din drømmebil.
Vi har solgt over 10 000 biler til mennesker som deg, og vi ønsker å fortsette med
det. For oss er det viktig at du får den bilen som er best for deg.
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SPZ GO.

- BILUTLEIE TIL BEDRIFTER
SPZ GO er et rimelig og fleksibelt bilabonnement som treffer våre kunder som er på jakt
etter et enkelt og forutsigbart bilhold. Du slipper å eie bilen selv, ingen verdifall å tenke
på, ingen innskudd og kort bindingstid. De aller fleste kostnader er også
inkludert. Som f.eks. servicer, dekkhotell, forsikring, keramisk lakkbehandling og full
garanti er alltid inkludert på alle våre biler. Kostnader som ikke er inkludert, er strøm,
drivstoff, bompenger, parkering og eventuelle bøter.

• SPZ GO –
		
		
		

Et bilabonnement med full
fleksibilitet, ingen verditap,
ingen overraskende utgifter,
ingen innskudd

• SPZ GO – Et enkelt bilabonnement som
		 inkluderer forsikring, servicer,
		 dekkhotell og garanti
• SPZ GO – One-stop SPZ, alle tjenester
		 samlet på ett sted, verksted,
		 bilpleie, lakk, hjemlevering,
		bilsalg

For mer info: https://www.spzbil.no/spz-go

SPZ Bil
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MECA VERKSTED.
Vi er medlem i Norges største verkstedskjede Meca Car
Service. Her får vi den utdanning og støtte vi trenger for å gi
deg riktig oppfølging. Vi utvikler oss stadig, og flyttet høsten
2018 inn i et av Vestlandets største og mest moderne bilverksted. Her tilbyr vi som godkjent verksted reparasjoner av
personbil og lett lastebil samtidig som vi har spesialkompetanse på elbil og bobil.
Elbilspesialisten på Vestlandet
Har du elbil?
Vårt satsningsområde er elbil, og vi har sertifiserte teknikere
som er spesialutdannet. Vi tar imot alle bilmerker, og du får
alltid hjelp hos oss. Døren vår er alltid åpen, og vi tilbyr også
drop-in.
Spør oss gjerne hvis du har noen spørsmål om din elbil.
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VI TILBYR.
Vi har spesialutdannede fagfolk som yter det lille
ekstra for at du og bilen din skal få et fint opphold
hos oss. Hos oss tilbyr vi det meste innenfor bil.
Spør oss gjerne om din bil, så finner vi ut av det.
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkstedstjenester/service (3 års full delegaranti).
Hjulskift, nye dekk.
Delesalg – bildeler og alt tilhørende.
Bilpleie, vaskeprodukter.
Eu-kontroll på personbil, lett lastebil.
Bilglass.
12 måneders inkl. veihjelp ved service.
Bobil-service, eu-kontroll, dekkarbeid,
ruteskift/-reparasjon.
• Leiebil ved behov.
• Vi tilbyr firmaavtaler, med oppfølging av
din bilpark Meca fleet.
• Bilklargjøring ved service.

SPZ Bil

NULL STRESS
- DU KAN TRYGT
TA SERVICE PÅ
EL- OG HYBRIDAnnonse
Meca Verksted
BILEN HOS OSS
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STOREBOTN 3.
SPZ Bil holder til i Storebotn 3 på Askøy og er siden 2018
blitt vårt kjære hjem for alt som har med bil og gjøre.
Kun 20 minutter fra Bergen sentrum finner man en av
Vestlandets største komplette bilsenter. Lokalene med
bilutstilling, kontorer, verksted og tilhørende fasiliteter er på
2000 kvadratmeter samtidig som det er 1000 kvadratmeter
med parkeringskjeller og garderober til de ansatte i
underetasjen. Her på Storebotn ordner vi alt på ett sted.
SPZ Bil er et stort kompetansehus, som står for kvalitet,
og vi strekker oss langt for kundene våre. Vi er ikke en
merkeforhandler, men en totalleverandør.
SPZ Bil ble etablert i 2003 av Ola Espeseth,
derav navnet SPZ.
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www.utstyrsavtale.no

STANNO

SPORTSWEAR
TRICORP

WORKWEAR
UTSTYRSAVTALE ER STOLT LEVERANDØR AV STANNO PRODUKTER TIL SPZ

SPZ Bil
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SPZ KUNDELOUNGE
– KUNDEN I FOKUS.
Når du som kunde kommer til oss så ønsker vi at du skal ha en behagelig og fin
opplevelse. Foruten om å finne drømmebilen så ønsker vi også at tiden du tilbringer
her hos oss skal være litt spesiell. Derfor har vi laget en fin kundelounge, der du som
kunde kan sette deg ned og slappe av mens bilen din er inne på verkstedbesøk, eller
man venter på å få prøvekjørt en bil. Uansett hva det måtte være og du skulle ønske en
liten pause, er kundeloungen vår et sted å slappe av. Her kan du ta deg en kopp kaffe,
noe annet godt å drikke eller slå et slag i golfsimulatoren vår. Her kan man vente uten å
kjede seg.
SPZ Collection
SPZ Collection er vår kleskolleksjon bestående freshe klær for den aktive sjåføren.
Våre klesprodukter er stilt ut i våre lokaler sammen med mange proffe bilpleieprodukter
og ligger i tilknytning til kundeloungen vår.

ALT INNEN BILDEKOR OG FIRMAPROFILERING
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KLARGJØRING.
Vår klargjøringsavdeling har meget dyktige fagfolk som vet å ta vare på bilene til våre
kjære kunder. Her kommer både nye og brukte biler innom før de skal utleveres til kunder eller stå i utstillingen.
Når du handler bruktbil hos SPZ Bil, vil du i mange tilfeller oppleve den som nesten ny.
Vi har visse krav til hvilke biler vi tar inn, og før den blir utlevert til ny kunde går den
gjennom vår klargjøringsavdeling. Våre dyktige og dedikerte fagfolk vasker, polerer og
shiner bilen før en kunde vrir om nøkkelen og kjører av gårde.
Er det andre større skader, som f.eks. bulker og større riper, vil disse utbedres hos vår
skadeavdeling før videre salg. Man får altså en bruktbil hvor det meste er utbedret og
man har mer kontroll på bilens tilstand. Dette er ikke alltid tilfelle når man kjøper bruktbil
privat. Denne tryggheten er vi stolte av å levere til våre kunder. Du skal være sikker på
at vi har gått igjennom bilen og at du får levert bilen i best mulig tilstand.
Gjør bilen klar til sesongen
Noen liker å ta litt ekstra godt vare på bilen sin, og her hos oss får du kjøpt det du trenger av proffe klargjøringsprodukter til bilen din. Uansett hvilken sesong eller type bil du
har, så har vi veldig gode klargjøringsprodukter. Kom innom for en bilpleieprat og sjekk
ut vareutvalget vårt.

SPZ Bil
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BLI Z-STIFTELSEN.
Stiftelsen Bli Z har blitt til på initiativ fra eierne av SPZ Bil
Ola Espeseth og Robert Kjerrgård. Hensikten er å få med
næringslivet på Askøy til å hjelpe ungdom og til å fremme
ungdommens interesser på Askøy. Alle har rett på å «bli Z»,
dette er en stiftelse som skal bidra til at flest mulig får en
mulighet til å nettopp «bli Z». Vi skal bidra til at barn/unge får
fritidsaktiviteter som passer de alle. Stress-, press- og rusfritt!
Samarbeid med kommune er viktig for langsiktig satsning.
Langsiktige tanke er å få på plass et Z-hus for ungdommen,
få satt dette opp bærekraftig, så det blir nyttet til formålet i
lang tid. Samle de forskjellige tilbud som er på øyen i ett hus,
inkl. kommunale tilbud.
Hovedfokus er å bidra til at barn og unge får et bra fritidstilbud som fritidsklubber, aktiviteter, rett og slett et sted å
henge.
Stiftelsen skal fra start drive utleie av næringseiendom for å
skape inntekter.
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Takk til våre samarbeidspartnere!
Våre biler leveres med vinterhjul fra

www.nirogruppen.no

www.starco.no

SPESIALISTER PÅ REPARASJON
OG SKIFTE AV BILGLASS!
www.hurtigruta.no

RAVNANGERVEGEN 187B
5309 KLEPPESTØ

09500

Gått på en smell
eller fått ripe
i lakken?
Vi hjelper deg raskt
og rimelig.

ALT INNEN BILSKADE

AVDELING KOKSTAD: Kokstadvegen 31 D, 5257 Kokstad
AVDELING ÅSANE: Litleåsvegen 79, 5132 Nyborg
www.mpsmicropaint.no

SPZ Bil AS
Telefon 56 15 01 15
Storebotn 3
5309 Kleppestø
post@spzbil.no
ÅPNINGSTIDER
Mandag-onsdag: 09.00–16.30
Torsdag: 09.00–18.00
Fredag: 09.00–16.30
Lørdag: 10.00–14.00
Telefontid 09.00–21.00 (alle dager)

ÅPNINGSTIDER KIWI STOREBOTN:
Mandag–lørdag: 07:00–23:00
Storebotn 1
5309 Kleppestø

· Concept: JS Media Tools A/S · 112573 · www.jsnorge.no

VERKSTED
Åpningstider:
Mandag–fredag: 07.30–16.00
meca@spzbil.no

