Transport
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VI FINNS HÄR

#ELBILEN

Ditt företag i rörelse
Ditt arbete är viktigt för Sverige! Därför erbjuder vi Europas populäraste
transportbilsprogram som ger dig rätt förutsättningar att lyckas. Ford
transportbilar har toppmoderna drivlinor, uppdaterad prestanda och
mindre utsläpp. Med över 1.000 valbara möjligheter att anpassa bilen
efter just dina behov lovar vi att du kommer hitta något som passar.
Vi på Holmgrens Bil är dessutom auktoriserad verkstad för Ford och kan
hjälpa dig med allt inom service och skador.

Vår vardag, din framtid
Vi på Holmgrens Bil vill stötta och hjälpa en hållbar
och elektrifierad framtid. Därför är vi extra stolta över
att Ford erbjuder ett stort utbud av laddbara och
elektrifierade transportbilar. Laddbara bilar har en mängd
olika fördelar, bland annat har de en betydligt lägre
miljöpåverkan tack vare det låga CO2-utsläppet.
Ett av Fords senaste tillskott är den helt eldrivna Ford
E-Transit som inleder en ny era för den ikoniska
Transitskåpbilen. Den har en fantastiska räckvidd på
317 km och ett rymligt lastutrymme på 15,1 kubiker.
Ford E-Transit uppfyller dessutom hållbarhetsmålen.

HVO

Ta dig fram hållbart
Jämfört med konventionella fossila bränslen kan HVO
bidra till förbättringar av luftkvaliteten och minska
växthusgaser med upp till 90 procent – jämfört med
vanlig diesel. Framställningsprocessen är både renare
och har en längre hållbarhet. HVO är baserat på
förnybara råvaror som vegetabiliska oljor, spilloljor och
avfallsprodukter.
I Fords transportbilar kan Hydrerad Vegetabilisk Olja
(HVO) användas istället för vanlig diesel. Oljan är
förnybar diesel som gör att dieselmotorerna lättare
startar vid lägre temperaturer, utan att det förändrar
köregenskaperna.

Prisbelönt säkerhet
Ford Transit och Transit Custom har fått
utmärkelsen som två av de bäst presterande
skåpbilarna i aktiv säkerhet, tilldelat av Euro
NCAP i testet 19 Best Selling Vans in Europe.
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Van of the year
2021

Skapad för
bekvämlighet

Transit Connect Skåp

Transit Custom Skåp

Trend, L1, 100 hk

Trend, Manuell, L1, 130 hk

Ford Transit Connect är sofistikerad, modern och utrustad med mer avancerad teknik än någonsin. Connect är en robust
och tålig transportbil som underlättar i ditt arbete. Med sin nyttolastkapacitet på 870 kg får du med dig allt du behöver. Den
är både snäll mot miljön och plånboken.

Ford Transit Custom är smart, användbar och fullt utrustad med teknik som förbättrar din upplevelse. Transit har kraftfulla
och effektiva motorer, samt möjlighet att köra på HVO100 biodiesel. Men viktigast av allt, fantastisk lastkapacitet!

Utrustning

Utrustning

Tillval

Tillval

6” pekskärm

L2, +11.000 kr

Dragkrok

L2, +10.000 kr

Navigator

Automat, +8.000 kr

Fjärrkontroll till värmare

Automat, +10.000 kr

Backkamera

Inklätt lastutrymme

170 hk Automat, +35.000 kr

Apple Carplay/Android Auto

LED Belysning i skåpet

Serviceavtal

Bränsledriven värmare

Siktpaket Premium

- för endast 1 kr per mil

Xenon strålkastare
Luftkonditionering

Kampanjpris

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.

234.900 kr

Bränsleför. l/100km 5,1-5,7. Utsläpp g/km 135
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Kampanjpris

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.

294.900 kr

Bränsleför. l/100km 7.3‑7.9. Utsläpp g/km 191
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6-sitsig
transportbil

Plats för upp till
nio personer

Transit Custom Dubbelhytt

Tourneo Custom

Trend, Automat, L2 Dubbelhytt, 170 hk

Titanium X, Automat, L2, 170 hk

Ford Transit Custom dubbelhytt har en extra sätesrad med tre sittplatser bakom framsätena. Bakom den extra stolsraden
finns ett 4,4 m3 stort lastutrymme och den rymmer 2 europallar.Skåpbilen är robust, funktionell, med hög designgrad och
finns som antingen EcoBlue- eller plug-in hybrid.

Ford Custom Tourneo minibuss har generösa ytor och komfort för upp till nio personer under en snygg ny exteriör. De
flexibla baksäten går att justera på fler än 30 olika sätt. I Tourneo Custom ska du kunna känna dig trygg då fordonet har
uppnått Euro NCAPs maximala 5-stjärniga säkerhetsbetyg.

Utrustning

Utrustning

Tillval

Tillval

Dragkrok

Serviceavtal

Xenon strålkastare

Serviceavtal

Dubbla skjutdörrar

- för endast 1 kr per mil

Läderklädsel

- för endast 1 kr per mil

Fjärrkontroll till motorvärmaren

Ford Sync3

LED belysning i skåpet

8” pekskärm

Siktpaket Premium

Navigation

Sätespaket 16A

17” aluminiumfälgar

Xenon strålkastare

220 v eluttag

Eluttag- 220V 150W

Backkamera

Kampanjpris

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.

359.900 kr

Bränsleför. l/100km 7.3‑7.9. Utsläpp g/km 191
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Kampanjpris

429.900 kr

Bränsleför. l/100km 6.7. Utsläpp g/km 174
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Van of the year
2021

Hög komfort
och säkerhet

Transit

Transit Volymskåp

Trend, Automat, L2 130 hk

Trend, Automat, L4, 160 hk

Ford Transit Custom är en av de största transportbilarna och mest sålda skåpbilar i Sverige. Med sina låga driftnadskostnader,
praktiska lastutrymme, överlägsen komfort och den senaste säkerhetsteknologin kommer man långt. Transit har kraftfulla och
effektiva motorer, samt möjlighet att köra på HVO100 biodiesel. Men viktigast av allt, fantastisk lastkapacitet!

Ford Transit Volymskåp med bakgavellift är komplett och fullutrustat med högsta komfort och säkerhet. Stark 160hk
Heavy Duty motor med automat, kompatibel med HVO100. Du kan anpassa skåpet efter dina behov tex. dörr i skåpet,
förlängd lastbrygga med rullstopp eller backamera.

Utrustning

Utrustning

Tillval

Tillval

Dragkrok

L3, +8.000 kr

Klimatanläggning

Backkamera, +10.000 kr

Fjärrkontroll till värmare

170 hk, +15.000 kr

12” pekskärm

Rollstopp, +3.200 kr

Inklätt lastutrymme

Navigation

Förlängd lastbrygga, +2.400 kr

LED Belysning i skåpet

Adaptiv farthållare

Siktpaket Premium

Ford Sync 4

Inv. längd

4.100 mm

2 sits passagerar säte

Zepro 750kg bakgavelslift

Inv. bredd

2.100 mm

Backkamera

Xenon strålkastare

Inv. höjd

2.100 mm

Bränsledriven värmare

Lastkapacitet

Ca 910 kg

Dragkrok

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.
Bränsleför. l/100km 8,2. Utsläpp g/km 214-216
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Kampanjpris

Vill du veta mer?

Kampanjpris

344.900 kr

Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.
Förbrukning/CO2 är beroende på byggnation
typ av skåpet. Kontakta oss för mer info.

434.900 kr
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Förhandsboka
nya E-Transit

Pickup of the year
2020, 2021, 2022

E-Transit

Ranger Wildtrak

Skåp, L3, 184 hk/135 kW

Double Cab, 2.0L, Eco Blue 213 hk

Ford E-Transit ger utsläppsfri körning utan att kompromissa med Transits legendariska kapacitet. Batteriet sitter under huvuddelen av fordonet för att maximera utrymmet. Upp till 402km körning (WLTP) helt elektrisk körning beroende på version.

Ford Ranger Wildtrak är Europas mest sålda pickup och vinnare av International Pick-Up Award 2020! Bilen har maximal
prestanda med teknologier i perfekt samspel. Avancerade system som vägmärkesigenkänning, filhållningshjälp och parkeringssensorer hjälper dig på vägarna och bilens kraftfulla motor är konstruerad för optimal bränsleförbrukning. Växla enkelt
mellan 2WD eller 4WD.

Utrustning

Utrustning

Tillval

Tillval

Klimatanläggning

269 hk/135 kW, +20.000 kr

Bränsledriven värmare

12” pekskärm

L4, +6.000 kr

Dragkrok

Navigation

Navigation

Farthållare

8” Pekskärm

Kollisionsvarnare med autobroms

Adaptiv farthållare

Nyckelfritt startsystem

Aktiv parkeringsassistans

Parkeringssensor fram & bak

220 V uttag

Få tillbehör för 20.000 kr

18” aluminiumfälgar

Kampanjpris

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.

559.900 kr

Energiför. 28,9-33,1kWh/100km Utsläpp 0g/km
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Kampanjpris

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.

369.900 kr

Bränsleför. l/100km 8,6. Utsläpp g/km 224-226
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| DIN SÄKRA ARBETSBIL
UTRUSTA DIN ARBETSBIL MED SÄKERHET I FOKUS
Med säkrare och smartare inredning skapar vi den bästa arbetsmiljön för dig

| TAKUTRUSTNING

Pickup of the year
2020, 2021, 2022

Ranger Raptor

| FÄLLBARA HYLLOR

HYLLSYSTEM |

Double Cab, 2.0L, Eco Blue 213 hk
Ford Ranger Raptor är en pickup utöver det vanliga. Nu har bilen även mer teknik än någonsin för att vara en trogen
kompanjon du alltid kan lita på. Bilens kraftfulla motor är konstruerad för optimal bränsleförbrukning och du växlar enkelt
mellan 2WD eller 4WD beroende på underlag och vägförhållande.

Utrustning

Tillval

Bränsledriven värmare

Få tillbehör för 20.000 kr

LED projektions strålkastare
Bränsledriven värmare
Dragkrok
Navigation
8” Pekskärm
Adaptiv farthållare
Aktiv parkeringsassistans

| DUBBELGOLV

220 V uttag

Kampanjpris

Vill du veta mer?
Läs mer om kampanjen på vår Digitala bilhall
genom att skanna QR-koden med mobilen.

WORK SYSTEM HAR HAFT ETT NÄRA SAMARBETE MED HOLMGRENS
BIL I ÖVER 10 ÅR, SÅ VI VET VAD SOM EFTERFRÅGAS AV KUNDERNA.

474.900 kr

Bränsleför. l/100km 8,6. Utsläpp g/km 224-226
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| WORKSYSTEM.COM
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Bränsleför: 16,5-19,5. CO2 g/km: 0.

Mustang Mach-E

Explorer

Business Edition 549.900 kr**

Business Edition 819.900 kr

Helt elektriska Mustang Mach-E är bilen som inte kör
obemärkt förbi. Oemotståndlig design, banbrytande
teknologi och räckvidd på upp till 610 km gör den till en
ikonisk modell.

Ford Explorer har en imponerande kraft i den avancerade
laddhybriddrivlinan tillsammans med den effektiva
fyrhjulsdriften. Med plats för upp till 7 personer har du ändå
plats för en hel del bagage.

Utrustning

Utrustning

Adaptiv farthållare med traffic jam assist

20” aluminiumfälgar

Aktiv filövervakningssystem med driver alert

Aktiv filövervakning

Autobroms med fotgängar- & cykeldetektering

12,3 digital instrumentpanel

Backkamera

Adaptiv farthållare med traffic jam assist

Dödavinkeln-övervakning

10,1” pekskärm med SYNC 3 & navigation

Parkeringssensorer fram & bak

Panoramasoltak

Förmånsvärde från

Förmånsvärde från

2.621 kr*

3.485 kr*

Mondeo

Kuga

Business Edition 299.900 kr

Business Edition 409.900 kr**

Ford Mondeo Kombi Business Edition är en välutrustad
elhybrid. I elhybridversionen kombineras två kraftkällor, en
konventionell bensinmotor och en batteridriven elektrisk
motor. Mondeo har gott om utrymme och smart teknologi.

Ford Kuga PHEV är helt driven av effektiv laddhybridkraft
och har en elektrisk räckvidd upp till 64 km. Business
Edition modellen är mycket välutrustad med bland annat
flexibla säten som enkelt kan justeras efter dina behov.

Utrustning

Utrustning

17” aluminiumfälgar

Adaptiv farthållare

Nycketfritt låssystem med startknapp

Dödavinkeln-övervakning

8” pekskärm med SYNC3

Vägskyltscanning

Parkeringssensorer fram & bak

Aktiv parkeringsassistans inkl parkeringssensorer

FordPass Connect

Främre kamera

Bränsleför: 2,9 l/100 km. CO2: 71g/km.

Eluppvärmd vindruta

Bränsleför: 5,7-6,2. CO2 g/km: 130-163.
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Förmånsvärde från

Förmånsvärde från

2.562 kr*

2.332 kr*

Bränsleför: 1,4 l/100 km. CO2: 32g/km.
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*Vid 50% marginalskatt.
**Klimatbonusen är inte avdraget på priset utan betalas
ut direkt till ägaren, se trafikverket.se för mer information.

HOLMGRENS SERVICEAVTAL

HOLMGRENS VERKSTAD

Vi gör din vardag lite tryggare

Vi hjälper dig med din bil

Fördelar med Holmgrens Serviceavtal

Service till en fast månadskostnad! Smidigare kan det
inte bli. Du kan även komplettera ditt serviceavtal med
en eller flera tjänster. Välj de tillägg som passar dig och
din bil bäst. Allt arbete utförs av välutbildade mekaniker
som säkerställer att alla garantier på bilen kommer
forsätta att gälla.

Alltid samma låga avgift under hela avtalsperioden
– inga prisökningar
Nyhet! Gäller även begagnade bilar

Vad vi på Holmgrens Bil kan erbjuda

Vi är en auktoriserad Fordverkstad och kan därför hjälpa
dig med allt som har med din transportbil att göra. Vi
erbjuder fullserviceverkstad som kan lösa allt kring livet
med ditt fordon. Från att byta hjulen till att snabbt
reparera en skada eller att laga ett stenskott. Välkommen
att boka ditt verkstadsbesök online – snabbt och smidigt!

Service och reparation
Skadeverkstad
Lackering

Avtal från 24 månader och 1000 mil/år

Hjulinställning och balansering

Fri assistansförsäkring

Stenskottslagning och rutbyte

Service enligt biltillverkarens rekommendationer

Däckhotell

Garanti på jobb och reservdelar

Däckmontering och hjulskifte
Försäljning av nya däck eller kompletta hjul

OBS! Gäller inte BMW och MINI.

Kampanj
Vill du ha ett prisförslag?

Serviceavtal för endast 1 kr/mil när
du köper en Custom eller Transit

Läs mer och kontakta för att få ett prisförslag
genom att skanna QR-koden med mobilen.
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Vill du ha boka service online?
Läs mer och boka din nästa service online
genom att skanna QR-koden med mobilen.
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Holmgrens Bil

Kontakta oss
Hittar du något intressant, varmt välkommen att kontakta oss för offert, frågor eller liknande – vi finns här för dig!
Oavsett vad som är viktigt för dig, kan vi hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna.

Jönköping

ÖREBRO

NYKÖPING
Kent Brändström
Säljare transportbilar

Andreas Jonsson
Säljare transportbilar

Daniel Cuadra
Säljare personbilar

Leif Lundgren
Säljare personbilar

kent.brandstrom@holmgrensbil.se
+46 36-39 58 73

andreas.jonsson@holmgrensbil.se
+46 36-34 80 94

daniel.cuadra@holmgrensbil.se
+46 36 34 78 68

leif.lundgren@holmgrensbil.se
+46 36-34 80 83

NORRKÖPING
LINKÖPING

SKÖVDE

Nässjö
JÖNKÖPING
VIMMERBY

NÄSSJÖ
VETLANDA
Jim Lönnborg
Säljare

Markus Häkkinen
Säljare

Ulf Parmö
Säljare

jim.lonnborg@holmgrensbil.se
+46 380-51 43 29

markus.hakkinen@holmgrensbil.se
+46 36 34 78 87

ulf.parmo@holmgrensbil.se
+46 380-51 43 06

VÄRNAMO

VÄXJÖ

KALMAR

Örebro

KARLSKRONA
HELSINGBORG
Torbjörn Wenebro
Transportbilssäljare

Jonny Grans
Säljare

Henrik Borgström
Säljare

Elvis Omerovic
Säljare

Roger Stenander
Säljare

torbjorn.wenebro@holmgrenbil.se
+46 19-308984

jonny.grans@holmgrensbil.se
+46 19-30 89 83

henrik.borgstrom@holmgrensbil.se
+46 19-30 89 96

elvis.omerovic@holmgrensibl.se
+46 19-308993

roger.stenander@holmgrensbil.se
+46 19-30 89 94

Ford
Jönköping
Nässjö
Örebro
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Alla transportbilar är ex moms, alla personbilar är inkl moms.
Alla priser gäller vid ordertecknad bil senast 31 mars 2022.
Med reservation för tryckfel. Gäller vid köp av juridisk person.
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