
Välkommen på

hos nya TB Bil
30 januari - 28 februari

Oldenburgs Allé 8 611 38 Nyköping, 0155-46 06 70, www.tbbil.se
Måndag - Fredag 09-18, Lördag 10-15, Söndag 12-15

invigningsmånad



Jag är enormt stolt och glad över att vi äntligen kan visa upp
vår helt nya fullserviceanläggning för Kia.
Dessutom den enda så vitt jag vet här i närområdet som är en
 solcellsanläggning. Det är en stor bit inom vårt hållbarhetsmål.
Samt lika stolt över vår fantastiska personal som finns där för 
våra kunder i vått och torrt.

TB Bil är familjeföretaget som grundades 1993 i Norrköping
och har sedan 2018 etablerat sig i Nyköping. 
Vi har sedan starten funnits i tillfälliga lokaler på Gumsbacken, 
men nu har vi äntligen flyttat till vår helt nya anläggning i 
Hemgården på Oldenburgs Allé 8. 
TB Bil drivs och ägs idag av andra och tredje generationen 
Berglund. Mattias är VD och Philip servicemarknadschef, 
son och barnbarn till grundaren Tommy Berglund. 

Varmt välkommen att testa oss!
- Mattias Berglund, Ägare och VD





Februari 2020

Juni 2020

November 2020

Vår nya anläggning växte fram under 2020 och
precis innan jul gick flytten från Gumsbackevägen 7 till

Oldenburgs Allé 8 i Nyköping





Vi hjälper dig med din nästa bilaffär oavsett om du är intresserad av 
en helt ny Kia för privat bruk eller i tjänsten samt begagnad bil

 och självklart tar vi inbyten!

Vi är auktoriserad Kia verkstad och hjälper dig att boka in rätt bilservice
och verkstadsbesök samt tillhandahåller reservdelar och tillbehör!

Säljavdelningen

Johan Rising Fidan Ferizi Abdu Damra Sofia Arvidsson

Serviceavdelningen

Johan Nylander Åsa Karlsson Karl Österholm

Emil Moberg



Vi är specialister och auktoriserad verkstad för Kia och hjälper  

Vi servicetekniker använder diagnosutrustning för snabb och säker 
felsökning och alltid är uppdaterade så att du som kund ska

känna dig trygg när du lämnar in din bil hos oss!

dig med tex. service, reparationer, AC Diagnos och AC Reparation. 

Våra servicetekniker

Vladimir Gombar Mattias GustafssonTobias Eriksson

Vår nya anläggning ligger nära centrum men självklart fortsätter vi
med lånebilar och lånecyklar till dig som behöver under tiden din 
bil är hos oss!







VARMT VÄLKOMMEN

att fira med oss och 

ta del av våra fina

invigningskampanjer!

Bland annat bjuder vi dig på första
servicen när du köper en ny Kia!

Gäller tom. 28/2-2021



Kampanjränta 

1,95%

TB- 
Begagnat

Presentkort

1500 kr*

*på nästa verkstadsbesök hos TB Bil i Nyköping



Mattias Berglund

Platschef Marknadsansvarig

ServicemarknadschefVD och Ägare

Verkstadschef
Magnus Björn

Philip Berglund

Jan Erlandsson Sara Örqvist



Välkommen
Oldenburgs Allé 8, 611 38 Nyköping


