
U   P   P   S   A   L   ADet personliga företaget 
med de stora resurserna



2

Välkommen till Sveriges äldsta 
Toyotaåterförsäljare!
Historien om Biltrean tar egentligen sin början under 1930-ta-
let då Tage Björsberg hjälpte sin pappa på den egna macken. 
Men det var först under 1950-talet som verksamheten tog fart 
på riktigt, när Tage köpte och drev sin alldeles egna Esso-mack.  
1972 började företaget att sälja Toyota och familjen Björsberg 
tyckte att märket var så bra att försäljningen fortsatte. 1973 
flyttade företaget in på Säbygatan 3 – företaget Biltrean var 
etablerat. Namnet står för att Tage och hans söner är tre till 
antalet och inte som många trott på grund av att lokalen är 
belägen på gatunummer 3.

En komplett  
fullserviceanläggning
I dag är Biltrean en fullfjädrad återförsäljare. På vår nya fullser-
viceanläggning på Kumlagatan 8 erbjuder vi nya och begagna-
de bilar, verkstad, skadeverkstad med lack, glasreparationer, 
biluthyrning, däckservice och däckhotell och reservdelar. På vår 
gamla adress på Säbygatan 3 finns Biltrean Outlet, med ett stort 
utbud av begagnade fina bilar av alla märken.

Kunden i fokus 
Vi är visserligen experter på Toyota men tar oss an alla märken. 
Oavsett vilken bil du kör får du alltid vår fulla uppmärksamhet. 
Du som kund behöver inte vända dig till någon annan. När du 
lämnar in bilen till oss tar vi hand om allt. Som Toyotaåterförsäl-
jare erbjuder vi ett brett utbud för alla behov, i försäljningen och 
i verkstaden. 

Vi skapar utrymme för dig
och din verksamhet!

AB
LINDBORG & SÖNER

www.lindborgsoner.se

BYGGFÖRETAG OCH 
TOTALENTREPRENÖR
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En personlig  
kundmottagning
När du lämnar in din bil till oss gör du det till vår kundmottagning. Här 
får du snabb och personlig hjälp av välutbildad och trevlig personal. 
Det är till kundmottagningen du vänder dig till när du har frågor, ska 
boka service eller beställa delar. Vår kundmottagning ombesörjer 
onlinebokning, lånebilar, hyrbilar och lånecyklar. Du kan också boka 
på plats på vår kundbuss när du lämnat in bilen. Då åker du smidigt in 
till stan! 

I vår kundmottagning betalar du med fördel med Toyotakortet och får 
genom detta trevliga förmåner.  

WarmUp GPS Link
BÄTTRE FÖR BILEN. BÄTTRE FÖR MILJÖN. BÄTTRE FÖR DIG.

Med DEFA Link kan du enkelt styra bilvärmen 
från mobilen.
Med funktionerna Security och Finder får du 
också stöldvarning och spårning av bilen, 
och kan enkelt se dess position på en karta.

WarmUp GPS Link - 
Enkelhet, trygghet och komfort. 

Besök defa.com eller kontakta din 
återförsäljare/verkstad för mer information.

VI TAR HAND OM DIN BIL 
SOM OM DEN VORE VÅR EGEN 

www.autoexperten.se

Toyota Uppsala 
 

Kumlagatan 8 
754 54 Uppsala 
Telefon: 018-66 08 80 
www.toyotauppsala.se 
kundkontakt@bil3an.se 
 
 
 
Biltrean Outlet 
 

Säbygatan 3 
753 23 Uppsala 
Telefon: 018-66 07 35 
E-post: tord.lundh@biltreanoutlet.se 
www.biltreanoutlet.se
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Däck med livstids 
& Skadegaranti

Kumlagatan 9 Uppsala • Tel. 018-16 92 00 

Kumlagatan 9

Rätt däck anpassat för bil och körsätt.

En komplett  
verkstad med resurser
I vår verkstad möter du våra välutbildade mekaniker som har 
kompetens och teknisk utrustning för att lösa alla typer av pro-
blem. Alla kunder är lika viktiga för oss! 

Det finns många fördelar med att anlita en auktoriserad Toyo-
taverkstad. Framför allt är vi experter och våra mekaniker har 
specialutbildats på just din bil. Genom att Toyota regelbundet 
fortbildar och uppdaterar alla som jobbar med Toyotas bilar, 
har mekanikerna alltid hundraprocentig koll på den senaste 
tekniken i en Toyota. Det utgör en betydande trygghet på dina 
bilresor och det behåller bättre bilens andrahandsvärde.

Kör du inte Toyota? Då är du ändå välkommen till oss. Vi repare-
rar och servar alla märken.
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Vi fixar fram reservdelar
Hos oss kan du köpa originaltillbehör och origi-
nalreservdelar till din Toyota. Vi kan också hjälpa 
dig att hitta rätt delar till äldre Toyotamodeller. 
Letar du efter nya däck eller fälgar är det bara 
att be oss om hjälp så hjälper vi dig att hitta rätt 
dimensioner och storlek. 

I vår butik hittar du exempelvis takboxar, extra-
ljus, bilklädsel och hundgaller.  

Vi kan också förvara dina däck i vårt rymliga 
däckhotell och låta våra mekaniker göra däckby-
tet när det är dags.

Vi är proffs på montering
Vi säljer och monterar taxameterutrustning, komradio, alkolås, 
billarm, körjournaler, backkameror, varningsljus m.m.

Sofielundsgatan 7, 753 23 Uppsala • 018-15 20 40 Fordonsmontering
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Skadeverkstad och lackering
Har du fått skador på karossen kan du lämna din bil till 
oss. Vi är kända för snabb service och för att åtgärda 
skadorna med hög kvalitet. 

Våra yrkeskunniga skadetekniker återställer din bil i 
ursprungligt skick. Ofta masserar de ut bucklorna med 
specialverktyg utan att behöva lackera om bilen. Vår 
skadeverkstad utför även plast- och glasreparationer. 
Och behöver bilen lackeras om tar vår lackering hand om 
jobbet.  

Vi hanterar alla bilmärken och ordnar med snabb han-
tering hos ditt försäkringsbolag. Biltrean är självklart 
godkända av samtliga.

Vi transporterar din bil!

018-10 04 00 • www.norlens.se

Vi levererar bilglas till såväl fabrik  
som bilglasmästare. 

Under 2015 även med exakt  
sökfunktion på chassinummer.

 
Besök oss på www.autover.se eller ring 010-206 56 00.
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Motorstopp? Startproblem? Soppatorsk?

Ring

VIKING – STOLT SPONSOR OCH OFFICIAL SUPPLIER TILL RALLY SWEDEN 

www.vikingsverige.se

Viking är en av Nordens största bärgning- och assistansaktörer.
Vi finns i Sverige, Norge och Danmark. Vi hjälper dig vidare på vägen
oavsett skadeorsak och var du än befinner dig – hela dygnet, hela landet, 020-100 100 

018-25 90 10
för hjälp i Uppsala med omnejd

Vår rekond skapar nybilskänsla
Alla bilar mår bra av en ordentlig genomgång. Känslan av att åka hem i en 
nästan ny bil är oslagbar. Vår duktiga personal i rekonden städar invändigt, 
tvättar klädseln och tar bort lukt. Dessutom polerar de upp bilens lack. 

Genom att låta oss lackförsegla med Toyota ProTect ger du din bil en 
nybilsfinish som håller i flera år. Toyota ProTect är en revolutionerande 
bilvårdsprodukt som har sitt ursprung hos NASA och ger ytorna på din bil 
ett högeffektivt skyddande skikt. En enda behandling med ProTect hos din 
auktoriserade Toyota-återförsäljare är allt som behövs för fem års garante-
rad effekt.
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En administration som  
effektiviserar
Vår administration tar hand om telefonsamtal, ekonomifrågor 
och miljöarbete. Deras arbete skapar ordning och reda och är en 
stor del i att vi är certifierade enligt ISO 14001. 

En viktig uppgift är säljadministrationen. Varje gång en bil säljs 
tillkommer det pappersarbete. Tidigare la säljarna mycket tid 
på att registrera och ordna med försäkring och finansiering, nu 
är det administrationen som ombesörjer detta. Därför har våra 
säljare mer tid för dig som kund.  
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Följ oss på de sociala medierna 
och få direkt tillgång till vår  
värld
Syns du inte så finns du inte, brukar det heta. Biltrean är aktiv 
på Facebook, Twitter och Instagram. Vi har också en egen 
Youtube-kanal som vi uppdaterar kontinuerligt. Följ oss gärna 
på de sociala medierna. Här lägger vi ut kampanjer och andra 
roliga statusuppdateringar. En knapptryckning är allt som 
behövs för att komma in i Biltreans värld. 

Min Toyota  
 – ditt digitala handskfack
Min Toyota gör ditt bilägande ännu bättre. Här hittar du allt 
du behöver veta kring just din bil. Du kan hämta en digital 
manual, boka service när som helst, titta på instruktionsfil-
mer, uppdatera dina kartor, se erbjudanden från Biltrean och 
mycket mer.

mintoyota.setoyotauppsala.se
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Hitta din drömbil hos oss
I vår ljusa och fräscha bilhall finns över 150 bilar i lager. En stor 
del av dessa är nya och begagnade Toyota men i vår hall finns bi-
lar av alla märken, ett resultat av vår goda nybilsförsäljning. När 
du stiger in i vår bilhall får du all hjälp du behöver. Våra kunniga 
säljare är lika mycket rådgivare som försäljare och bistår med 
hjälp när du behöver den.  

Vi erbjuder trygga finansieringslösningar och generösa garan-
tier, till exempel Toyotas kvalitetsgaranti som gäller i 8 år eller 
15000 mil. 

Vill du köra en ny bil utan oro för värdeminskning, slippa betala 
kontantinsats och samtidigt ha koll på bilens kostnader? Då kan 
vi erbjuda Toyota Prenumeration på 24 eller 36 månader till en 
fast månadskostnad. I månadskostnaden ingår hyra, försäkring 
och service. Bekvämare kan det inte bli!

Ta del av alla aktuella erbjudande 
och se alla bilar på:

toyotauppsala.se
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På Biltrean Outlet finns  
bilar i alla prisklasser 
På Biltrean Outlet finns bilar av alla märken och i alla pris-
klasser. Eftersom vår personal har bilar som främsta intresse 
har de också ett brett kunnande och ser kvalitet som en 
självklar sak. Vårt signum är att kunna leverera det bästa och 
ge dig som kund en upplevelse utöver det vanliga. Vi kan 
erbjuda finansiering/leasing via Toyota Finans.

Biltrean Outlets ambition är att kunna erbjuda förstklassiga 
och fulldokumenterade bilar till förmånliga marknadspriser. 
När du kör ut från vår hall med din nya bil är vår ambition att 
du ska känna glädje. Hos Biltrean Outlet sätter vi alltid kun-
den i fokus både före och efter en avslutad affär!

Ta del av alla aktuella erbjudande och se alla 
bilar på:

biltreanoutlet.se
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Besök oss på
www.ubf.se


