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NYHETER FRÅN
BE-GE LASTBILAR
ANSVARIG UTGIVARE: T O M A S E N G S U N D , 0491-76 15 01

ÖPPETTIDER I SOMMAR
FR.O.M 18/6 TILL 20/8
Oskarshamn, Hultsfred, Visby och
Vetlanda
Måndag – Fredag
Lördag

07.00 – 16.00
Stängt

Jourtelefon

042-100 100

Sommartider!

Kommande aktiviteter:
22-25/8 ELMIA Lastbilsmässa Jönköping. Vi (Bosse, Thomas, Mikael) finns
på plats i Scania- Montern onsdag-torsdag.
Sept

Kundträff Visby, datum ej klart Vi planerar en kundträff i Visby
under september. Vi återkommer med inbjudan om plats och tid.

14/9

Be-Ge After Work på alla verkstäder kl 17-20. Välkomna!

20-23/9: Be-Ge Hannover. Häng på vår resa till IAA Hannover och Europas
största Lastbilsmässa. Ca 5 platser kvar! Mer info på hemsida.
18-21/10 Scania Karavanen besöker oss. Vi finns på plats i Oskarshamn
(19/10), Hultsfred (20/10) och Vetlanda (21/10), mer info kommer.
20/10

Be-Ge Veteran! Träff för veteranfordon i Hultsfred och ALLA
typer av veteranfordon är välkomna, anmälan till Michael Larsén
0495-12064.

Några av våra senaste leveranser:

Sävsjö Transport AB

Hagéns Åkeri AB Korsberga PA Johanssons Åkeri AB

För fler leveranser se vår hemsida samt i vissa fall även tidningen MIL. Vi
skickar alltid in alla levererade nya Scania till MIL, tyvärr får vi inte med alla på
grund av andra i Sverige också vill vara med .

Vi är inne i en härlig tid just nu med skönt
väder och mycket att göra. Vårt öppna hus i
Visby var rätt välbesökt trots ett bra väder,
bilarna rullade hela tiden och korven gick åt.
Tack för ni tog er tid att besöka vår ”mini”
mässa och ta del av vad våra leverantörer har
att erbjuda.
Leveransproblem har uppstått med vår V8 på
grund av konflikt vid en av Scanias
leverantörer. Förseningen beror på strejk och
vi hänvisar till pressrelease från Scania. Vi
informerar alla berörda och återkommer hela
tiden med ny information.
Jag vill tacka er för den här ”terminen” och
önska er alla en riktigt härlig juli så ses vi i
augusti.
Vi på Be-Ge Lastbilar AB / Tomas Engsund

Tillfälligt leveransproblem V8
På grund av långvarig strejk hos en av Scanias viktiga leverantör av gjutna
motorkomponenter V8 har det uppstått leveransförseningar vilket vi
informerat alla som är berörda. Se utsänd pressrelease av Scania på
scania.com. Mer information får ni av Bo Svärd, Mikael Brodin, Thomas
Olofsson eller Tomas Engsund.

Tungverkstan flyttad till Södra Fabriksgatan
Be-Ge Tungverkstad, tidigare EB Logistik´s verkstad, har vi flyttat upp med
verktyg och personal till Lastbilsverkstaden i Oskarshamn. Vi har därmed
utökat med utrustning och verktyg för att bättre och enklare göra jobb på
påbyggnader, släp och smide. Kolla med Jenni och Daniel hur vi kan hjälpa och
vad vi kan göra till attraktiva priser.
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Reservdelar
Just nu är det högtryck hos alla, så även hos oss inom Scania och deras leverantörer. Vi
beklagar de störningar vi har inom vår reservdelsförsörjning och jobbar extremt mycket
med att lösa situationen. Vi hoppas ni har överseende och vi gör allt för att undvika
eventuella brister.

POSTADRESS
OSKARSHAMN

Box 908
572 29 Oskarshamn

VERKSTÄDER &
FÖRSÄLJNING
OSKARSHAMN

Öka lönsamheten genom att gå över till RME
Nya Generation Scania är klar att köra med RME. RME som inte använts under en tid har
nu fått sänkta skatter vilket gör det ytterst lönsamt att börja använda RME igen. RME
har idag högre kvalité än tidigare och vi inom Scania har 5 motorer som är certifierade,
nämligen 9L 320, 9L 360, 13L 410, 13L 450 och 16L 580.
Spara upptill 3,8:-/liter med RME jämfört Diesel och HVO. Förbrukningen öka ca 6% och
servicekostnaden blir högre pga kortare serviceintervall men vid en körning
(anläggning) på 6000 mil per år kan det ge en besparing om 95.000:-. Vid Fjärr med
20.000 mil kan du få en besparing på över 200.000:-. Kolla med oss vad det skulle bli för
besparing i er körning samt vilka av era nuvarande bilar som kan börja med RME.

Södra Fabriksgatan 12
TELE: 0491 76 15 00
VETLANDA

Verkstadsgatan 2
TELE: 0383 46 73 00
HULTSFRED

Skotarevägen 1
TELE: 0495 120 60
VISBY

Lundbygatan 3B
TELE: 0498 69 14 50

WEB: www.lb.be-ge.se
E-mail: info@bil.be-ge.se

Öppet hus i Visby 26 maj

Förenkla din vardag – teckna
avtal med oss!

Kampanjer och priser!
Ni känner väl till att vi alltid har bästa priser på
släpjobb? Kolla alltid med oss först! Och när
gjorde du/ni en hjulinställning senast? Låt oss
göra Hjul-/axelinställning för minimalt
däckslitage och bättre bränsleförbrukning!

Under öppet hus invigde vi nya tvätthallen i
Visby vid vår verkstad. Bandklippare av Jan-Åke
Hedenstein (Gotlands Bilfrakt), Jan Sandell
(Westmatic) och Tomas Engsund (Be-Ge).
Önskar ni tvätta er bilar? Kontakta vår Ulrika på
0498-691471

Önskar er alla en härlig sommar!
Vi önskar alla våra kunder, samarbetspartners
och personal en härlig sommar och välbehövlig
semester. Ta hand om era familjer och vänner!
Soliga och varma hälsningar från oss på Be-Ge!

Samtliga priser är exkl. moms
och kan inte kombineras med
andra erbjudanden/avtal.

