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Fryksdalens Bil är en modern och fri-
stående fullserviceanläggning.

– Nu investerar vi ytterligare för att 
möta våra kunders behov, säger ägare 
Erik Jonsson.

Fryksdalens Bil AB har sedan starten 2001 
ha�  en mycket positiv utveckling. Kärnan 
i verksamheten har varit bilverkstaden, 
samt försäljning av begagnade bilar.

– Vi är auktoriserad serviceverkstad till 
Mazda, Suzuki och Ford, men vi utför re-
parationer på alla bilar.

Släcker 2:or
Sedan 2008 har Fryksdalens Bil också auk-
toriserats av Svensk Bilprovning för a�  
släcka 2:or, det innebär a�  bilburna Tors-
bybor slipper åka till Hagfors eller Sunne 
för ombesiktning. 

Fryksdalens Bils kunder har alltid en gra-
tis kontroll/år inför svensk bilprovning.

Ständig utveckling
För Erik och Fryksdalens Bil är ständig 
utveckling e�  mo� o och en förutsä� ning 
för a�  öka omsä� ningen och servicen till 
kunderna.

– Vi satsar nu på a�  ansluta oss till verk-
stadskonceptet MECA Car Service. Det 
innebär a�  vi investerar i Bosch datorise-
rade felsöknings- och diagnosutrustning. 
Tillsammans med e�  gediget utbildnings-
paket kan vi därmed utföra avancerad och 
eff ektiv felsökning på alla nya bilmodel-
ler. De� a är en förutsä� ning för a�  kunna 
hantera de komplexa system som fi nns i 
dagens bilar oavse�  bilmärke. 
Fryksdalens Bil utför också 4-hjulsmät-
ning/inställning på alla fordon upp till 3,5 
ton med en helt ny hjulinställningsutrust-
ning.

– Vi kan även erbjuda full service på bi-
lens lu� konditionering, så kallad AC.

Fixar alla krockskador
Företagets bilverkstad utför alla slags plåt-
skadereparationer, glasreparationer samt 
byte av glasrutor i egen plåtverkstad. 
Alla stora försäkringsbolag har samar-
betsavtal med Fryksdalens Bil.

– Genom vår krockskadeservice ger 
vi även jobb till ortens billackerare. Det 
garanterar a�  Torsbyborna kan laga sina 
plåtskador på hemorten även i framtiden, 
förklarar Erik. 

Fryksdalens Bil utför även rekonditio-
nering av fordon med allt från enkel tvä�  
till total lackförsegling med garanterat re-
sultat av ”nybilskänsla”.

Reservdelar
Förutom delar till den egna verkstaden 
erbjuder Fryksdalens Bil god tillgång och 
snabba leveranser av reservdelar för hän-
diga hemmamekanikern.

Kunder från Norge
En betydande del av våra kunder kommer 
från vårt grannland Norge och Fryksda-
lens Bil erbjuder alltid lånebil till förmån-
ligt pris vid bilreparationer, något som 
uppska� as mycket.

– Många passar på a�  besöka skidtun-
neln eller gol� anan, förutom obligatoris-
ka inköp i centrum. Det är oerhört pris-
värt för norrmän a�  reparera eller köpa 
bilservice i Sverige, samtidigt som deras 
närvaro ge ökad försäljning i andra buti-
ker i Torsby.
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I trygga händer hos Fryksdalens Bil
Allt fl er norrmän fi nner vägen till prisvärd bilservice

Hos Fryksdalens Bil kan kunderna få den fullservice de e� erfrågar. Bred kompetens, modern teknisk utrustning och hög service kännetecknar 
bilverkstaden.

”Vi investerar i Bosch datoriserade felsöknings- och diagnosutrustning  – vi kan 
därmed utföra avancerad och eff ektiv felsökning på alla nya bilmodeller”


