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P R E S S M E D D E L A N D E 

BAOTIAN SVERIGE FÖRST MED 5 ÅRS MOTORGARANTI FÖR MOPED 

OCH LÄTT MC    JANUARI 2009 

Baotian Sverige lanserar nu i samarbete med Midland smörjmedel 
5 år eller 4 000 mils motorgaranti för samtliga 4-
taktsmodeller i programmet. Midland Motorgaranti omfattar alla 
oljerelaterade motordelar och växellåda. Den skriftliga 
motorgarantin levereras med alla nysålda mopeder och lätta 
motorcyklar. 

- Motorgarantin är ett kraftfullt mervärde för konsumenter som väljer 
Baotian och för våra återförsäljare som säljer våra mopeder och 
motorcyklar, säger Mikael Gustavssson, VD Baotian Sverige.  

- Förutom nya modeller kan vi med motorgarantin som extra 
säljargument också få en ännu bättre koppling mellan köp av moped 
eller MC hos återförsäljaren till våra serviceverkstadskunder. Vi stärker 
lojaliteten så att våra Baotiankonsumenter väljer att serva hos just våra 
serviceverkstadskunder. Vi räknar med att lönsamheten förstärks i alla 
led, både genom ökad försäljning med mervärdet 5 års motorgaranti 
och längre kundrelationer för serviceverkstäderna, säger han. 

Motorgarantin innebär att Midland betalar för skador på oljerelaterade delar i 
motor och växellåda förutsatt att moped- eller MC-ägaren servat hos en 
Baotian-Midland auktoriserad serviceverkstad med Midland motor- och 
växellådsolja. Service utförs enligt Baotians normala serviceintervaller var 
12:e månad eller var 300:e mil, vilket som kommer först. 

- Valet av Midland som samarbetspartner och utvecklare av mervärdet 
motorgaranti var lätt för Baotian, säger Mikael. Midland har 15 års 
kompetens och erfarenhet av garantier på bland annat 
personbilsmarknaden och är det enda oljemärket på marknaden som 
aktivt utvecklar den typen av mervärden, förklarar han. 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 

BAOTIAN SVERIGE AB, Box 19515, SE-10432 Stockholm, Sweden PHONE +46-(0)8-764 67 00    FAX +46-(0) 8-764 67 01 

E-MAIL info@baotian.se    WEB www.baotian.se 

MIDLAND AB, Fack 5063, SE-448 51 Tollered, Sweden    PHONE +46-(0)31-725 34 00    FAX +46-(0)31-725 34 49 

E-MAIL info@midlandoil.se    WEB www.midlandoil.se    VISITING ADDRESS Nääs Fabriker, Mellersta Fabriken, 4th floor. 

2

 

Midland lanserade mervärdet fri vägassistans i 10 år eller 50 000 mil och 
motorgaranti för personbilar, husbilar och lätta lastbilar 2004. Garantin är 
premie- och självriskfri och skiljer sig från övriga produkter på marknaden 
eftersom den inte är en försäkringsprodukt. 

- Vi fullföljer vår plan med att vara ledande på marknaden i utvecklingen 
av nya mervärden för både konsumenter, verkstäder och återförsäljare, 
säger Jonas Udd, vd på Midland AB.  

- Midlands affärsidé bygger på att skapa ökad förtjänst för 
serviceverkstäderna genom ökad nykundsrekrytering, förlängda 
kundrelationer och genom att säkerställa repetitionen av service på rätt 
serviceintervall. På det sättet ökar kundlojaliteten till 
serviceverkstäderna samtidigt som verkstadskunderna får något extra 
för att de är lojala, säger han. 

 

Baotian Sverige är ett privatägt grossistföretag som bedriver sin verksamhet 
inom fordon- och tillbehörsbranschen. Baotian är sedan 2003 Sveriges mest 
sålda mopedmärke. Baotian Sverige tillhandahåller ett brett sortiment av 
motorcyklar och mopeder, samt reservdelar till alla modeller och ett brett 
sortiment av tillbehör. Via vårt rikstäckande återförsäljarnät distribueras 
produkterna till konsumenter runt om i Sverige.      

Midland är ett ledande oljemärke i Europa, specialiserat på smörjmedel för 
dagens högsta krav. Midlands Schweiziska grundare startade år 1880. För 
mer information, kontakta Jonas Udd på Midland AB, telefon 031-725 34 01. 

 

 


