
Tryggare kan ingen vara
Varken verkstad eller bilägare!

SVERIGES   FORDONSVERKSTÄDERS   FÖRENING



PayEx har en heltäckande produktportfölj, hög kompetens och lång 
erfarenhet inom alla former av säkra och enkla betaltjänster inom 
fysisk och digital handel. 

Ring oss på 08-411 97 40 och få de bästa förutsättningarna, så du kan 
fokusera på det du är bäst på. Enklare än så blir det inte.

Vi hjälper dig ta betalt.
payex.se
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Inte bara snack
– verkstad också!
SFVF är en branschförening för Sveriges fordonsverkstäder, vi behövs för att skapa de bästa affärsför-
utsättningarna för verkstäder inom plåt, lack, service och reparationer. 2 100 fria och auktoriserade 
verkstäder är medlemmar hos oss. Stor eller liten spelar ingen roll men för att vara medlem i SFVF 
krävs att du fortsättningsvis tillämpar Verkstadens reparationsvillkor som vi tagit fram tillsammans 
med Konsumentverket. Dessutom ska du följa eventuella beslut i Allmänna reklamationsnämnden. 
Vi bevakar, informerar och är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för 
att förbättra villkoren både för bilägare och för verkstäder.

Vi finns här för dig i en allt mer konkurrensutsatt, ekonomiskt krävande och tekniskt komplicerad 
omvärld. SFVF verkar för en öppen och rättvis konkurrens när det gäller reparation och underhåll av 
fordon. Konkret kan det handla om att se till att alla har tillgång till teknisk information och utbildning 
– till ett pris som inte stänger någon ute.  Eller att förhandla fram bra förmåner för våra medlemmar i 
olika frågor och hos olika leverantörer. Dessutom tillhandahåller vi juridisk hjälp till självkostnadspris.

Ett av de viktigaste uppdragen vi har är att påverka politiska beslut. Lobbying är – och kommer 
att vara – en viktig faktor för framtiden. Vi tar också tillvara medlemmarnas intressen – genom att 
följa upp att de politiska beslut som har fattats verkligen kommer våra medlemmar tillgodo. Det 
här är förmodligen den allra viktigaste delen, för säg den verkstad som själv har tid att påverka 
politiker mellan krockskador och hjulbyten. 

Har du för lite att göra? Prata med oss!
Fordon med föreläggande – Kontakta brukare vars fordon nyligen har fått an-
märkning på besiktningen. Adressuppgifter, fordonsbrister. 

Fordon inför Besiktning – Bjud in fordonsägare på en förbesiktning hos dig.

Nyinflyttade fordon – Hälsa nyinflyttade fordonsbrukare välkomna, kanske med ett 
erbjudande och en vägbeskrivning till dig.

Nysålda fordon – Gratulera den nyblivna bilköparen och informera om varför hen 
borde serva bilen hos er.

Adressurval – Ta fram adressuppgifter och telefonnummer till dina framtida kunder, 
specificerat på både fordons- och brukareuppgifter.

Schemalägg dina Fordonsurval, så får du alltid de senaste uppgifterna till dig.

Alla tjänsterna ovan kan kopplas till automatiska brevutskick. Telefonnummer kan hämtas ner per regnr,  som tillval.
En inloggning. Många möjligheter

031-382 17 00 | info@bilvision.se | www.bilvision.se

Adressuppgifter till alla fordonsbrukare i Sverige. Med Bilvisions tjänst Fordonsurval hittar du fler kunder.
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Förmåner som betalar din avgift
Vi förhandlar hela tiden fram olika förmåner för våra medlemmar, med olika leverantörer.  Det 
innebär faktiskt att medlemsavgiften egentligen inte kostar något alls för det stora flertalet av 
medlemmarna. Det är faktiskt så att många tjänar pengar på sitt medlemskap tack vara alla fina 
förmåner. Här ser du ett urval av förmånerna:

Teller
Avtalet med Teller sänker kortavgiften markant för betalningar du får via olika kort. En verkstad 
har tjänat in mer än 40 000 kronor redan.

IT-support 
Har du fått nog av datorstrul?  Med våra samarbetspartners får du IT-stöd och hjälp av proffs till 
ett riktigt bra pris.

Medlemskap i Vimsa
Allt från gem till hotellrum med riktigt bra priser kan köpas genom Visma. I vanliga fall kostar 
medlemskapet i Visma drygt 20 000 kronor – för medlemmar i SFVF ingår det i medlemsavgiften.

Försäkringar
Söderberg & Partner erbjuder branschförsäkringar för verkstäder och bilhandlare.

SERMI
SFVF kommer också att administrera e-legitimationen (SERMI) som är en nödvändighet för att 
komma åt mjukvaran som berör alla bilars stöld- och säkerhetssystem.

SILJA LINE
Som medlem får du 20% på alla kryssningar om du vill resa med nära och kära. Vi har sköna hytter i 
alla prisklasser. Allt från mindre, prisvärda hytter till familjeanpassade hytter och lyxigare alternativ.

ENEAS
SFVF har inlett ett samarbete med Eneas om elinköp till sina medlemmar. Elmarknaden är 
komplicerad, och det krävs både tid och kompetens för att ta de rätta besluten.

PAYEX
PAYEX Hjälper SFVF´s medlemmar att få betalt på rätt sätt, i rätt tid och till mycket förmånliga villkor.

Fördelarna med medlemskapet och antalet samarbetspartners ökar hela tiden. Gå in på 
www.sfvf.eu för att få den senaste informationen.

031-725 34 00 
www.midlandoil.se

Midman*  
by Midland.**

För servicekunden:
1. Motorgaranti.
2. Vägassistans.
3. Trygghet.

För verkstaden:
1. Fler servicekunder.
2. Tätare servicebesök.
3. Ökad vinst.

 *  Midman är ett automatiserat verktyg för högre lönsamhet hos  
verkstäder och bilsäljare genom ökad lojalitet hos servicekunder. 

**  Midland erbjuder premiumoljor med motorgaranti  
och vägassistans som Garanti På Väg och Hjälp På Väg.

MIDLAND manager

MIDLAND manager

Kontakta oss idag.
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Med Winassist Verkstad effektiviserar du din verksamhet och vinner tid för debiterbart arbete.
Koppling mot din leverantörs reservdelskatalog gör arbetet tidsbesparande och effektivt när du offererar arbeten till kunder.

Du frigör tid och tjänar mer pengar samt får bra rutiner som ger bättre kvalitet mot kund.

Med andra ord:

”ETT VERKTYG DU INTE KAN VARA UTAN”

Ett program som motsvarar marknadens krav på en seriös bilverkstad. Mer än 1 500 installationer gjorda i Sverige.

tel: 08-754 10 40   |   e-post: sales@winassist.se   |   www.winassist.se

– VERKSTADENS VIKTIGASTE VERKTYG

Ägnar du mycket tid åt 
att göra offerter?

Sitter du på kvällarna 
och fakturerar?

Vill du förenkla 
bokföringsarbetet?

Vill du tjäna 
mer pengar?

Verkstad
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Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

Återanvändningen av begagnade bildelar leder till mindre 
miljöpåverkan och lägre bilkostnader. 
Alla våra medlemmar är miljö- och kvalitetscertifierade. 

Mer information finner du på www.bilretur.se och www.sbrservice.se

Miljöklok bilåtervinning



Bosse har ordet
På de tre år vi verkat har antalet anslutna verkstäder gått från 0 till 2 100. Det handlar till stor 
del om de frågor vi driver och att det ger effekt. Till exempel har vi ett aktivt och framgångsrikt 
samarbete med regeringsföreträdare och myndigheter för att öka och säkerställa reparations-
kvaliteten i våra verkstäder. Jag har en stående plats i Allmänna reklamationsnämnden, är 
sakkunnig i tingsrätten och blir ofta inkallad till riksdag och utredningar för att ge professionell 
information om vårt område och våra frågor.

Tidigare hade små- och mellanstora verkstadsföretag svårt att få sin röst hörd eftersom bransch- 
organisationen de tillhörde fokuserade mer på bilhandelsfrågor än på service- och reparationsfrågor. 
Därför var SFVF efterlängtad som branschorganisation vid sitt grundande år 2012. Initiativtagare till 
föreningen är SBF (Sveriges Bildelsgrossisters Förening) vars medlemmar är måna om att få fortsätta 
sälja bildelar.

Flera avgörande frågor för vår framtid
Inom SFVF har vi identifierat flera olika frågor som är 
viktigare än andra för vår branschs framtid. Framför allt är 
branschens kompetens- och personalförsörjning en alltmer 
akut fråga. Ett vikande antal sökande till gymnasieskolornas 
fordonsprogram är bara en del av problemet. Skolorna 
måste få en chans att följa med i utvecklingen. Eftersom 
Motorbranschens yrkesnämnd inte genomför något 
Skolforum med lärarfortbildning under 2016, tar SFVF vid och 
genomför en fordonsutbildning för yrkeslärare, skolledare 
och medlemsföretag. Vi kan inte vänta!

SFVF har engagerat några av Sveriges främsta utbildare 
inom områden som elbilar, gasbilar, dieselteknik, 
systematisk felsökning, smart repairs, marknadsutveckling, 
godkänd verkstad och verkstadsjuridik. Utbildningen, 
som är förankrad hos Skolverket, syftar till att höja 
utbildningskvaliteten i landets nästan 190 gymnasieskolor 
med Fordons- och transportprogrammet. Ambitionen är 
att utexaminerade mekaniker ska vara anställningsbara 
och ha moderna kunskaper om teknik och verkstadsjuridik. 
För att det ska ske måste förutsättningarna för lärarna 
förbättras, därför ställer vi upp.

Andra frågor som vi prioriterar just nu är konkurrens på 
lika villkor, hur vi ska arbeta effektivt med telematik och 
e-legitimationen Sermi, som kommer att administreras 
av SFVF. Sermi kommer att vara nödvändigt för att en 
verkstad ska komma åt den allra vitalaste delen (ECU:n) 
av en bils mjukvara, den som berör bilens stöld- och 
säkerhetssystem.

Jag skulle kunna skriva hur långt som helst i de här 
ämnena men bläddra hellre vidare i broschyren och bli 
medlem du också!

/Bo Ericsson, VD SFVF
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System och lösningar för  
fordonsindustrins eftermarknad

www.car-o-liner.com8

Juridik i din vardag
Förmodligen känner du dig mycket säkrare på att laga bilar än på att svara på juridiska frågor. Det 
är helt i sin ordning, det är så det ska vara. Men visst är det skönt att ha tillgång till professionell 
juridisk hjälp genom ditt medlemskap? SFVF hjälper dig att minimera risken för att problem uppstår 
– men hjälper dig också om något ändå händer, både under själva processen och efteråt.

Gå en utbildning
Vi ordnar utbildningar i juridik för alla typer av företag, stora och små verkstäder, för handlare, för 
generalagenter, för kedjor. Genom att ge nyckelpersoner i din verksamhet en viss juridisk kompetens 
kan du säkerställa att ni tar juridiskt korrekta beslut i er verksamhet. Utbildningarna är viktiga för att 
minimera problem. Men det kan ändå uppstå tvister, och även här hjälper SFVF till.

När du behöver rådgivning
Ringer du till oss ser vi över situationen och ger råd och vägledning om hur du ska gå vidare. Råden 
är inte alltid strikt juridiska – det handlar också om att hitta den bästa lösningen så att kunden har 
ett fortsatt förtroende för din verkstad och att ni båda känner er nöjda med lösningen. Företag som 
har fått hjälp av SFVF i juridiska sammanhang vittnar om betydelsen av den hjälp man får – inte 
bara under processen utan även i en uppföljning som gör att man säkerställer att kunden är nöjd 
med uppgörelsen och förblir en nöjd kund. 

Nyckelpositioner i juridikens värld
SFVF sitter på en rad nyckelpositioner i branschen, till exempel med åtta ledamöter i Allmänna 
reklamationsnämnden, ARN. Två ledamöter från SFVF sitter i försäkringsnämnden (överprövnings-
nämnd för fyra försäkringsbolag). Vi träffas upp till två gånger i veckan året runt och har givetvis 
samlat på oss en rejäl kunskap om hur man på bästa sätt kan lösa olika problem. Dessutom sitter vi 
som sakkunniga eller vittnen i tingsrätter runt om i Sverige.
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Företagsförsäkring 
från Söderberg & Partners
– En förmån för dig som är medlem
En vältrimmad verkstad har en verksamhetsanpassad försäkring
För att våra medlemmar ska slippa tänka på försäkringar och kunna fokusera på det de gör 
bäst har vår försäkringsförmedlare Söderberg & Partners gjort jobbet i förväg. De har satt ihop 
ett försäkringspaket som väl ramar in de försäkringsbehov en fordonsverkstad har. Innehållet i 
försäkringen är anpassat efter den verksamhet som medlemmarna bedriver, behöver du utöka 
försäkringen finns ett antal olika tilläggsförsäkringar.

Trygghet både för dig och för dina kunder
Försäkringen innehåller ett moment som lämnar ersättning vid skada på din kunds fordon. För-
säkringen innehåller även en utökning som lämnar ersättning för hyrbilskostnad till din kund om 
skadan drabbar fordonet när det är i din vård och detta medför att reparationen drar ut på tiden.

Hur går jag tillväga om oturen är framme?
När en skada inträffar undrar många hur man ska gå tillväga, vad som gäller och vem som ska stå 
för de olika kostnaderna som uppkommer. Vi vill att du så snart som möjligt tar kontakt med oss, 
antingen genom att ringa någon av våra skadereglerare, anmäla skadan direkt på vår hemsida 
eller skicka in en ifylld skadeblankett.

På www.sfvf.eu finns en beskrivning av det normala förfarandet vid olika typer av skadehändelser 
och där kan du läsa dig till vad som gäller.
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”Utnyttja SFVF:s erbjudande om företagsförsäkring. 
Branschanpassad försäkringsomfattning till en bra premie.
Kontakta Filip Fredriksson på Söderberg & Partners för försäkringsoffert.”

0702-62 07 54 eller filip.fredriksson@soderbergpartners.se

www.soderbergpartners.se
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Konkurrens på lika villkor
En av våra viktigaste frågor: ROT-avdrag på bilreparationer.

– Vi vet att det gör svarta jobb till vita, säger Bo Ericsson, VD för Sveriges Fordons-
verkstäders Förening. Vi tycker att ROT-avdragen borde utökas till bilen också. På så 
vis hade verkstäder blivit billigare för privatpersoner.

– Vi menar att ROT-avdrag på bilreparationer skulle ge flera positiva effekter som hela 
samhället skulle gagnas av. Inte minst genom att underhåll, service och reparationer på 
bilar utförs mer regelbundet, utan även genom att oseriösa aktörer skulle rensas ut.

– Vi har en mördande konkurrens i dag och vi måste se till att den sker på rättvisa 
villkor. Den svarta sektorn slår ut seriösa aktörer, men ett ROT-avdrag skulle hjälpa 
oss en bra bit på traven. Får vi ett avdrag skulle prisgapet mellan det vita och de 
svarta aktörerna minska – vilket kommer ge resultat.

En av regeringens viktigaste frågor:
– 5 000 arbetstillfällen för nyanlända

Diskussion om ett ROT-avdrag är inte det enda som vi vill få upp på agendan. Vi beräknar 
att det de närmsta tre åren kommer att bli brist på 5 500 verkstadsarbetare. Därför har vi 
tagit upp en fråga till diskussion som handlar om att se över alla nyanländas kompetens. 
Enligt branschens bedömning borde runt en procent av de som nu flytt till Sverige ha 
relevant kompetens. Regeringen har efterfrågat riktiga jobb för nyanlända, nu kan vi bara 
hoppas att de hjälper till i vår strävan att få dem anställningsbara.
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Sänk dina kortkostnader med Teller. 
Du vet väl att du som SFVF-medlem har möjlighet att teckna ett mycket  
förmånligt kortinlösenavtal med Teller? 

Spara pengar – behåll din bank
Med Teller skickas pengarna bankdagen efter transaktionen – och du behöver inte ens byta 
bank då vi är en bankoberoende kortinlösare.

www.teller.se

Kontakta Teller idag på 0771 - 22 00 55
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Bli medlem!

Du blir enkelt medlem genom att gå in på 
vår hemsida www.sfvf.eu. Där hittar du 
formulär att fylla i för att både ansöka om 
medlemskap och välja betalningsformer.

Välkommen till SFVF!



Medlemsförmåner 
som gör dig till vinnare
Målet för SFVF är att vi ska erbjuda dig en rad förmåner i form av konkreta erbjudanden och stöd. 
Vi är också ditt språkrör i frågor om regler, lagar och övergripande beslut i branschen.

• Vi tar fram konkreta förmåner.
• Vi bevakar, påverkar och informerar i viktiga branschfrågor – till exempel gruppundantaget och 

liknande frågor.
• Vi bevakar och informerar om brottslig verksamhet mot verkstäder och varnar om akut brottslighet.
• Vi ger juridisk utbildning och rådgivning.
• Vi är remissinstans och påverkar utformningen av nya lagar och regler i branschen.
• Vi tolkar nya lagar och regler och informerar om dem och deras tillämpning.
• Vi deltar i styrgrupper och referensgrupper hos till exempel statliga verk och vi för en ständig dialog 

med statliga myndigheter och verk för att påverka beslut i positiv riktning för verkstäderna.
• Vi sitter med i Allmänna reklamationsnämnden, påverkar utformningen av nämndens praxis och 

informerar om den.
• Vi arbetar preventivt och informerar om skadeförebyggande åtgärder.
• Vi bevakar och påverkar SERMI.
• Vi bevakar och är aktivt delaktiga i Telematikens utveckling.
• Vi är delaktiga i åtgärder för att säkerställa att verkstäderna har kompetent personal.
• Vi lägger hela tiden stort fokus på att du ska få skalfördelar med ditt medlemskap i SFVF.
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We Live Coatings
Innovativa lacksystem erkända och betrodda av  

lackeringsverkstäder över hela världen. 

Med produkter från Axalta får färgerna liv.

Besök oss på www.axaltacs.com/se/sv_SE



Medlemmarnas egna ord
– Bosch Car Service i Kil
Uno Christoffersson äger och driver Bosch Car Service i Kil. Han är också ledamot i SFVF:s styrelse.

Varför är du med i SFVF?
– Jag och min verkstad var med i MRF men kände ofta att de inte drev småverkstädernas frågor. 
De drev bilhandlarfrågor. Bosse Ericsson var en av få som höjde rösten för vår skull, men utan 
gehör. Därför tog Bosse, jag och några fler, för några år sedan, upp frågan om att gå ur MRF och 
skapa ett eget verkstadsförbund. Sagt och gjort. Resultatet är ju öronbedövande bra med uppåt 
2 000 anslutna verkstäder i år. Bosses engagemang och starka personlighet är en av de viktigaste 
anledningarna till genomslaget i alla led.

Vilka är de viktigaste frågorna att slåss för?
– Det finns alldeles för många. Men att införa obundna kontroller av verkstäder så att vi alla 
får konkurrera på samma villkor, att kämpa för ROT-bidrag och att säkra tillgången på framtida 
kompetens är några av de allra viktigaste frågorna, tycker jag. Att verkstäder ska leva upp till 
kvalitetsmål är väl alldeles självklart, det finns tyvärr verkstäder som är oseriösa och saknar 
kompetens för det de utför. Verkstäder som inte redovisar löner och betalningar måste ställas 
till svars. Sedan är jag faktiskt orolig för vår framtida arbetskraft, vi behöver engagerade och 
kompetenta bilreparatörer som behärskar tekniken.

ROT-avdraget bör alltså utökas till bilverkstäder?
– Kan du få fönster utbytta ska du väl kunna få bilen reparerad på samma villkor? Bilen borde 
också inkluderas i hem och hushåll. I de delar av landet som inte är storstäder krävs det bil i 
mycket större utsträckning. Jag ser ingen skillnad på hus eller bil, båda är lika nödvändiga. 

Vad har det gett dig att vara med?
– Ett starkt förbund gör bra upphandlingar, försäkringarna är ett väldigt bra exempel. Ett annat 
är allt som har med telematik och elektroniska körjournaler att göra. Som förbund kan vi driva 
frågor som varje liten verkstad är beroende av men ingen har tid att driva. En hinner ju inte driva 
allt själv så en behöver ett starkt förbund.
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Öka dina affärer 
med Bilkonto

Med Nordea Finans Bilkonto kan du 
erbjuda dina kunder delbetalning av till 
exempel nya däck, service och tillbehör 
till bilen. 

Du kan både öka dina affärer och knyta 
dina kunder närmare.

Läs mer om Bilkonto och ansök på  
nordeafinans.se/bilkonto.



Arenavägen 4 E, 831 32 Östersund | 063-16 08 00 | www.vericate.se | info@vericate.se

• Med Vericate-metoden får du en bild av din och 
verkstadens kompetens så att du kan utbilda mot 
rätt behov

• Med utbildning på både plats och webb utvecklar 
vi rätt kompetens för just dina arbetsuppgifter 

Verifiera och utbilda dig enligt 
Vericate-metoden

Vericate hjälper dig som SFVF-medlem 
att bli godkänd bilverkstad
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Låt inte elpriset rusa iväg  
– låt Eneas upphandla elen åt dig.
Eneas har sedan 2006 hjälpt företag med deras elavtal. Vi 
handlar nu el till 15.000 företag och förfogar över en samlad 
årsförbrukning på cirka 1,8 TWh. Låt oss ägna vår tid till att ta 
hand om din elförbrukning.

Ring oss idag: 0152- 122 80
sfvf@eneasservices.se • www.eneasservices.se
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Medlemmarnas egna ord
– Lindesbergs Bilskadecenteri Kil
Peter Larsson har drivit Lindesbergs Bilskadecenter i 10 år. SFVF har hans största förtroende. 
 
Varför är du med i SFVF?
– Vi har varit med ca 1 år och vi gick med för att jag tror att SFVF är på verkstadens sida och inte bara 
på bilsäljarnas, något som jag tycker att MRF är och har alltid har varit. Jag känner även att Bil Sweden 
bestämmer för mycket i branschen.

Vilka frågor tycker du är de viktigaste lobbyfrågorna som SFVF kan driva?
– Det viktigaste som jag tycker är att få hjälp med självständigheten mot ÅF som vi måste ha på 
landsbygden samt och utarmningen av förtjänsten av försäkringsbolagen.

Hur tycker du att SFVF är på opinionsfrågor?
– Jag vet att Bosse driver på opinionsfrågor ända upp på regeringsnivå. SFVF är mycket bra på att 
informera framför allt medlemmar.

Vad har det gett er att vara med?
– SFVF:s kontaktnätet är riktigt bra och kunnigheten när det gäller bilbranschen är oöverträfflig! 
Det finns också många och bra rabatter man kan få, om man satsar på det.

Kan du rekommendera andra att gå med i SFVF?
– Jag har rekommenderat SFVF till flera. Jag är mycket positiv till deras arbete och tror att de kan 
förändra mycket.

Vill du vara med och driva
framtidens verkstad?
Bli en del av MECA+

Johan Christersson Kedjechef MECA
Tel: 0701-83 99 50

Krister Duwe VD MECA Sweden
Tel: 0730-94 63 80

Kontakta MECA för mer information
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Medlemmarnas egna ord 
– Lennstrings Bil & AC-service AB
Peter Lennstring på Lennstrings Bil & AC-service har varit medlem i 1,5 år.

Varför gick du med i SFVF?
– Jag kände att det var på tiden att någon tar tag i verkstadsfrågor, som vill utveckla branschen 
i en enad och seriös riktning. Det är viktigt att det finns ett starkt förbund som kan hjälpa även 
mindre aktörer att göra sina röster hörda. 

Är det några förmåner som är särskilt bra i medlemskapet?
– Det är bra, och viktigt, att vi kan få hjälp med juridisk rådgivning. Det är både ett stöd och en 
trygghet. Även rabatten man får på drivmedel via Visma är riktigt bra.

Vilka frågor tycker du är de viktigaste lobbyfrågorna som SFVF kan driva?
– Med tanke på hur branschen ser ut i dag tror jag att det vore bra att ta fram och införa någon 
form av certifikat för att få driva bilverkstad. Det blir en kvalitetsstämpel och tvingar aktörerna att 
hålla sig seriösa. Jag tror det skulle öka såväl förtroendet som kvaliteten i hela branschen. En annan 
fråga att driva är att ha något i stil med byggbranschens ROT-avdrag, men för bilreparationer.
 
Kan du rekommendera andra att gå med i SFVF?
– Ja, absolut! Det gör det lättare på så många sätt. Att till exempel få hjälp med juridiska frågor 
gör ju att vi kan ägna oss åt verksamheten och det vi är bra på. Det höjer kvaliteten och trygg-
heten för alla.

Goda nyheter för alla plåt-, lack- och serviceverkstäder och glasmästerier:

Vi hjälper dig göra ett bättre jobb, snabbare och enklare.
Och spara kostnader.
Vi hjälper dig förenkla arbetet med produkter och utrustning som samverkar med högt ställda professionella 
krav. Och du kan göra ett bättre jobb till glädje för dina kunder. Sortimentet utgörs av ett brett program karos-
seriprodukter, bilrutlim, tätningsmaterial och utrustning.

   Med DINITROLs rostskyddsprodukter återställer du eller rent av förbättrar bilens rostskydd när du reparerat den.
   Med DINITROLs lacker och spackel gör du lätt förbättringar vid reparationsarbeten.
   Med DINITROLs bilrutelim, primers och applikationsutrustning gör du snabbt ett professionellt rutbyte.
   Med POLYTOPs professionella produkter kan du göra en lackbehandling som överglänser det mesta.

Dinitrol Verkstad hjälper dig hitta de bästa lösningarna inom korrosion, limning, tätning och bilvård.
Kontakta Försäljning Verkstad på 0451-880 00. www.dacar.se

InnOm kOrt kan du beställa dIrekt från Vår hemsIda dInItrOlVerkstad.se

beställ vår

produktkatalog

0451-880 00

Annons SFVF 22.04.2016   1 2016-04-22   15:14
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KAMPANJ! SVETSHJÄLM 
- Röd, Silver, Guld

600:-

Vi har servat bilverkstäder sedan 1981 och 
tillhandahåller allt inom Svets, Bilplåt, Batteriladdare.

+ MOMS

MULTISVETS 
- Den perfekta kvalitetssvetsen
- Aluminium- och MIG/MAG-svets
- Alla slangpaket sitter alltid i svetsen 
klara att användas

- 15-200A 
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Ännu starkare tillsammans!
Tanken bakom SFVF är förstås att ju fler vi är, desto starkare blir vi. Det är den filosofin som gör 
att SFVF idag är en respekterad partner hos myndigheter och branschorganisationer. Vi vet vad 
som gäller i vår bransch. Men det handlar inte bara om att samla verkstäder i den egna verk-
samheten. Det handlar också om att knyta till oss samarbetspartners som ytterligare kan stärka 
medlemsnyttan. Därför är vi stolta över våra samarbetspartners:

• Söderberg & Partners – branschförsäkringar för verkstäder och bilhandlare.

• Teller – sänker kortavgiften markant när dina kunder betalar med kort.

• IT-Team – hjälper och ger support inom IT, datorer, mjukvara, servrar, nätverk m m.

• VISMA – ger dig möjlighet att köpa allt från gem till hotellnätter till förmånliga priser.

• SAINT GOBAIN – bilglas till mycket bra priser.

• RUDMA – skyddstäcken för bilar med plåtskador.

• INGREZZO – reklam och marknadsföring med fokus på mindre företag.

• VERICATE — specialutbildningar inom verkstad.

• VISMA eEKONOMI – få rabatt genom att ringa 0470-70 61 61 och uppge ditt medlems-
nummer hos SFVF.

• Bilvision – Sveriges ledande informationsförmedlingstjänst.

• PayEx – hjälper SFVF:s medlemmar att ta betalt på rätt sätt och i rätt tid.

Har du för mycket att göra? Prata med oss!
Acko – Släck tvåor enkelt samt administrera rapporter och dokument som dina 
ackrediteringar kräver. ER-, M-, HR-, IB- & T-rapporter.

Ledningssystem/manual integrerad i portalen. ProAck & Verkstadsinfo.

Verktyg – Inköps- och reparationshistorik samt kalibreringsschema.

Avvikelsehantering – ISO- och GA-krav, kundanmärkning, driftstörningar.

Kvalitetskontroll – Påminnelser inför kompetens- och uppföljningskontroll,  
bevittning av personal, arbetsrutiner, kontrollmetoder.

Kundvård – Automatiserad kundkommunikation. Skicka kallelser, via brev, mail eller 
SMS. Schemalagt eller som kampanj.

En inloggning. Många möjligheter

031-382 17 00 | info@bilvision.se | www.bilvision.se

Lägg mindre tid på administration. Med Bilvisions tjänster för verkstäder sparar du både tid och gör arbetet enklare.
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Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Telefon: 08-519 475 10
E-post: info@sfvf.eu
Hemsida: www.sfvf.eu
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SVERIGES   FORDONSVERKSTÄDERS   FÖRENING

Bo Ericsson
VD/CEO
Direkt: 08-519 475 11
Mobil: 072-585 19 54
bo.ericsson@sfvf.eu

Ulf Stefansson
Jurist
Direkt: 08-519 475 15
ulf.stefansson@sfvf.eu 

Sandra Norman
Administrativ chef
Direkt: 08-519 475 12
sandra.norman@sfvf.eu

Mats Janson
Styrelseordförande
Direkt: 08-519 475 14
mats.jansson@sfvf.eu

Kontakta oss!


