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SUZUKI OCH MIDLAND TECKNAR EFTERMARKNADSAVTAL 

Importören för Suzuki bilar, Nimag Sverige AB, och Midland ingår nu ett 
samarbetsavtal för den svenska marknaden. – Midland matchar Suzuki’s 
behov med en vass marknadsservice för vårt expansiva bilmärke, säger 
Joachim Fältström, chef för tillbehör och reservdelar på Nimag.  

- Avtalet innebär att Suzuki kan förbättra servicen till återförsäljare, verkstäder 
och bilägare med Midlands fria vägassistans som tar vid efter Suzuki’s egna 
treåriga vägassistansprogram för nybilar, säger Mattias Larsson, vd för Nimag 
Sverige AB. 

Jonas Udd på Midland säger att fri vägassistans i 10 år eller 50 000 mil ger 
Suzuki’s återförsäljare bra säljargument för både inbytesbilar och 
begagnatbilar.  

-Dessutom får verkstäderna ett bra verktyg för att knyta kunderna till sig med 
personliga serviceinbjudningar och Suzukiägarna får en kostnadsfri förlängd 
vägassistans efter den 3-åriga nybilsgarantin, säger han. 

Suzuki Sverige är nu inne i en expansionsfas. – Under 2009 växte vårt nätverk med 16 nya 
återförsäljare och verkstäder. Målet för 2010 är ett 15-tal nya, säger Mattias Larsson.   
 
Det går bra för Suzuki i Sverige. Under 2009 har bilmärket ökat försäljningsvolymen med 
66,5 procent på en totalmarknad, som minskat med 16 procent. Bilförsäljningen 2009 nådde 
strax över 2 000 bilar. 
 
För mer information, kontakta:  
Mattias Larsson, Nimag Sverige AB, telefon 08-517 323 00 
Jonas Udd på Midland AB, telefon 031-725 34 01 
 
 
Nimag Sverige AB 
Nimag Sverige AB (www.suzuki.se) bildades 2008 och är dotterbolag till Louwman Group i 
Holland. Suzuki har 55 försäljningsställen och ett 70-tal serviceanläggningar spridda över 
landet.  Företaget är beläget i Sundbyberg, Stockholm.  
 
Midland AB 
Midland är ett ledande oljemärke i Europa, specialiserat på smörjmedel för dagens högsta 
krav. Midlands Schweiziska grundare Oel-Brack AG startade år 1880. Midland AB 
(www.midlandoil.se) med huvudkontor utanför Göteborg är dotterbolag till Oel-Brack AG  
med marknadsansvar för Norden.  
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