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AUTO NORD AS OG BOBILER. 
 
Auto Nord AS satser stort på bobiler og deres eiere og har 

følgende å tilby i et samarbeide mot disse kundene: 

 
 

❖ Auto Nord AS er med i Bobilenes verkstedkjede i Norge. 

 

❖ Lokalt vil vi tilby medlemmer i Bobilforeningen 10% på arbeide og 

servise/slitedeler hele året eks Mai/Juni/Juli. Medlemmene må varsle om dette og vise 

medlemskort ved bestilling av ordre for at det skal fanges opp! Det lønner seg derfor å ta 

servise og vedlikehold utenom den hardeste sesongen for oss. Gjelder også personbilene deres 

i en prøveperiode. 

 

❖ Vi er Fiat merkeverksted og kan gjøre oppgraderinger, programmeringer, garantiarbeider m.m. 

på vegne av importøren. Vi er også forhandler og merkeverksted for Renault. 

 

❖ Vi dieseloptimerer og tuner motorer på de fleste turbobiler til en fordelaktig pris, og med 

reduserte drivstoffkostnader og høyere moment som resultat. 

 

❖ Vi har 2 stk to søylede løftebukker med 5,5tonn løftekraft og bredde/lengde for store bobiler. 

 

❖ Vi har 1 stk 6,5 tonn rammeløfter med slitasjetester og kanalløfter for de største bobilene. 

 

❖ Vi har 4 hjuls laser forstillingsapparater for bobiler, og får straks siste skrik av Hunter 4 

hjulsmåling med masse ekstrautstyr som kontrollerer luftrykk, feilkoder, rattvinkelsensor 

m.m.på alle hjulstillingskontrollene. Tar også de største bobilene og er meget nøyaktig. Koster 

ca ¼ mill eks mva bare det som kommer nå. 

 

❖ Vi har ny kraftig bremsetester, med sporingsmåling og støtdempertest som tar bobilene.  

 

❖ Vi er PKK kontrollorgan og har godkjenninger på alle biler opp til 7500 kg totalvekt. 

 

❖ Vi kan ta inn på løftebukk 3 store bobiler samtidig og har løftehøyde for alle. 

 

❖ Vi har elektronisk testutstyr for å ta bobiler av stort sett alle merker for feilsøking og 

servise/rep. 

 

❖ Vi har gode avtaler og tilbud på dekk og felgpakker for vinterhjul eller annet. 

 

❖ Vi lagerfører de mest brukte kjemikalier til bobil og caravan til meget konkurransedyktige 

priser. 

 

❖ Vi er forhandler for og skaffer caravanutstyr som markiser, reservedeler , stoler/bord m.m. 

med kort leveringstid til oss. Vi kan også være behjelpelig med montering av deler av dette! 

Sjekk www.casu.no for flott webshop. Varene bestilles hos oss og er levert ca 3 dager derpå! 

 

http://www.casu.no/


❖ Auto Nord AS driver kjøp og salg av bobiler på et visst nivå og kan også selge biler for 

kunder, ta innbytte på bobiler m.m. 

 

❖ Auto Nord AS er nå forhandler for Tourne Citybiler bygget på Peugeot chassis og vil lagerføre 

både nye slike biler og ha som demo for prøvekjøring/leie. Vil teste utleie av slike biler også! 

 

Auto Nord AS og alle våre medarbeidere vil etterstrebe å gi alle våre bobilkunder best mulig servise 

og oppfølgning, og har rustet opp både ansatte og verkstedutstyr for å møte dette på best mulig måte. 

Disse kundene er viktige kunder for oss og vi håper å skape gode relasjoner for et bredest mulig 

samarbeide. 

 

 

Med Hilsen for 

Auto Nord AS 

 

__________________________ 

Ole Johnny B.Pettersen 

Daglig leder / Salg 

 

 


