LØVIKNES CARAVAN

LØVIKNES ER HOVEDIMPORTØR AV COMBI-CAMP OG
FAKTISK ENESTE PLASSEN I NORGE SOM SELGER DEN.
Med lang erfaring og høy kompetanse kaller Løviknes Caravan
seg for bobil-eksperten. De har valgt å ikke ta inn vogner, men
kun ha fokus på bil, og er med det det eneste rene bobilsenteret
i fylket. Omsetningen er stabil og en større investering tre år tilbake i tid begynner å vises i resultatene. Ikke bare er de ansatte
faglig sterke, samtlige av dagens representanter, med Løviknes-navnet på brystet, er blide, hjelpsomme og serviceinnstilte.
Kampanjedager
Løviknes Caravan sitt ferskeste bobilmerke er Pilote. Det feires
med et rasende godt kampanje-tilbud.
– Utvalgte Pilote Vans, med full utstyrspakke, er klargjorte for de
20 første som hiver seg rundt.

Bobileksperten mellom
Ålesund og Molde
Løviknes Caravan holder til på Vestnes og er å regne som en av de eldste bobilforhandlerne i
Møre og Romsdal. Med en bred kundekrets og VIP-medlemmer, eget bobilverksted og
særdeles gunstige serviceavtaler holder de tritt med markedet.
Tekst: Mirjam Ulstein / Foto: Combi-camp og Mirjam Ulstein

Fordelskortet, forbeholdt Løviknes Caravan sine beste kunder, er et håndfast bevis på at
vedkommende er lovet gode avtaler, tilbud og rabatter. Ved fremvisning av kortet trekkes
rabatten i kassen og gjennom SMS kommuniserer LøviknesGruppen ut nyheter, verkstedstjenester, fordeler og gode tilbud til sine VIP-kunder.
– Dette er det svært gode tilbakemeldinger på, kan daglig leder, Jan Henning Løviknes,
fortelle. Det er til og med folk som har spurt etter å få kjøpe fordelskortet.
Løviknes Caravan er en del av LøviknesGruppen, sammen med Vestens Bilverksted,
Vestnes Bobilutleie og utstyrsbutikken Aktivfri10.
Serviceavtale og eget bobilverksted
Ferske bobileiere tilbys 3- og 5 års serviceavtale ved Løviknes Caravan sitt bobilverksted.
De innehar autorisasjon for bobilmerker som Mobilvetta, Mclouis, Elnagh, Pilote og Frankia.
Mekanikerne utfører alle slags oppdrag, inkludert fukt- og gasstest. Det tilbys også service
og reparasjon av klimaanlegg, dekk/felger og hjulstillingskontroll, diagnose og feilsøking i
kjøretøyets elektroniske systemer.
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Jan Henning viser frem brosjyren med den sporty, kompakte
bobilen på forsiden. Den er avbildet i krevende terreng og rammet inn i flott natur. Teksten under bildet gir en lovnad om at
Pilote Van «tar deg dit du ønsker å dra». Listen med stikkord som
beskriver bilen og forteller om tilbudet er av en lengde som krever
flere utpust. Bilen kjøres på klasse B-sertifikat og kunden kan
være sikker på at handelen er trygg, ettersom Norges Caravanbransjeforbund har satt sitt kvalitetsmerke på bobil-eksperten på
Vestnes. En fullrigget utgave var utstilt på båt- og caravanmessa
i Sunnmørshallen i mars og Pilote Van vil ellers være tilgjengelig
i Løviknes Caravan sine lokaler.

Ingen fare å være nybegynner
Løviknes Caravan selger både brukte og nye bobiler. Gjennom
Vestnes bobilutleie finnes muligheten for å teste ut slik type ferie,
før man eventuelt bestemmer seg for å kjøpe.
Bilene som er for utleie har plass til 4-6 personer. Noen er nye,
andre er brukte og alle er i god stand. Ved leie av bobil innbetales
det et depositum og det betales et bestillingsgebyr. Les mer om
leiebetingelsene på LøviknesGruppen sitt nettsted www.bobiler.
net.

Jan Henning gir et bilde av hvem som handler hos han.

Dersom du vurderer bobilferie i år, har ansatt i salgsavdelinga,
Eyvind Røed, noen gode råd å bidra med.

– Vi har omtrent like mange kunder fra Sunnmøre som Romsdal.
Det har vært en overvekt av 50+ i alder, men stadig blir kundegruppen yngre. Spesielt gjelder det kjøpere av Combi-Camp.
Denne leverer vi forøvrig til hele landet.
Gode, gamle Combi-Camp
Husker du Combi-camp fra egen oppvekst? Løviknes Caravan
er hovedimportør av telthengeren og faktisk den eneste plassen
i Norge som selger den. Jan Henning er av den oppfatning at
aktive ferier igjen er en økende trend. Det kan innebære toppturer, til fots eller på randonee, fiske, kajakking, sykkelferie mm. De
som kjøper combi-camp kjøper det for bruken, fordi det er kult,
ikke på grunn av budsjett eller fordi de egentlig ville ha campingvogn eller bobil.

– Jeg har nemlig vært nybegynner selv, smiler han. Han nevner
sin aller første overnattingstur, da han hadde slitt med de lystette
mattene en stund. Heldigvis kom en hyggelig camping-nabo til
slutt bort til meg: «De skal på utsiden av vinduene, ikke på innsiden».

Hengeren tar bare 1 minutt å slå opp til «luksus-telt», med komfortable senger, et godt utstyrt kjøkken og smarte løsninger for
oppbevaring.
– Combi-Camp er et produkt som er av god kvalitet, det er solid
og velkjent. Dessuten tiltaler det nordmenn ettersom mange av
oss liker å komme tett på naturen.
I butikken Aktivfri10 finnes både Combi-Campen og det meste
av ekstrautstyr til bobil.
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