
Trygghet og tillit
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Best innen bil

Med lang fartstid og kontinuerlig vekst har Aasen Bil AS sementert sin posisjon som en av Norges fremste 
forhandlere av kvalitetsmerkene Nissan og Citroën. 

David Aasen var en av de her i landet som tidligst så potensialet i Nissan-bilene, den gang kalt Datsun. 
Han åpnet sitt fi rma på Jessheim allerede i 1966, som i dag er Norges eldste Nissan-forhandler. 
Kombinasjonen av spennende produkter og høy kompetanse gjorde etter hvert pågangen så stor 
at Aasen Bil AS i 1983 ble fl yttet til sine romslige nåværende lokaler på Minnesund. 
Fra 1993 ble fi rmaet også forhandler for Citroën, et av Europas ledende bilmerker med stadig 
økende markedsandel i Norge. Dette dannet grunnlaget for det meget helhetlige utvalget til både private 
og næringskunder som kjennetegner oss i dag. 

Uansett om du er ute etter personbil, varebil, kassebil eller en fi rehjulstrekk, så har vi noe for deg. 
I tillegg har vi siden 1998 hatt en betydelig bruktbilhall som tilbyr alle merker, modeller og prisklasser, 
samt at vi har omfattende verkstedsdrift ved siden av bilsenteret. 
Slik fortsetter den unike opparbeidede kunnskapen vi besitter å komme fornøyde kunder til gode. 
For Aasen Bil AS er fortsatt eiet og drevet av familien Aasen. 
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Nissan og Citroën

Både Nissan og Citroën er bilmerker med røtter over 90 år tilbake i tid, som likevel oppleves som 
fremtidsrettede og nyskapende der mange andre har sakket akterut. Derfor har de ikke bare bestått, 
men opplevd jevn fremgang både her i Norge og internasjonalt. 
Hos Aasen Bil AS er de merkene vi fører et bevisst valg basert på høy kvalitet og stor variasjon. 
De senere årene har vi sett en tendens til at forbrukere ønsker stadig mer valgfrihet og tilpasning av sine 
biler. Vårt utvalg av modeller har garantert noe for enhver. 

Både Nissan og Citroën har modeller av typen SUV, fl erbruksbil, kompakt, stasjonsvogn og standard innen 
personbilklassen, samt kasse- og varebiler for bedriftskunder. I tillegg tilbyr vi muligheten til at du kan få 
skreddersydd din drømmebil, ved at du velger utstyr og interiør. Mange vet nøyaktig hva de vil ha, men for 
de av våre kunder som trenger litt hjelp så står våre dyktige selgere alltid klare til å bistå i prosessen. 
Vi har sterkt fokus på service og kundeoppfølging, her skal alle bli tatt vel hånd om. 
Trygghet og tillit er vårt fremste motto. 
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Gammel olje
sliter ned motoren.

Den bruker mer drivstoff
og mister effekt.

We make engines
feel great!

www.valvoline.no
BE OM VALVOLINE OLJESKIFT!

Bruktbiler

At man samarbeider med noen man kan stole på, er minst like viktig når man ønsker å kjøpe brukt. 
I det som stolt kan betegnes som Øvre Romerikes største bruktbilhall, møter du et enestående utvalg av 
merker og modeller, til alle prisklasser. Også her er kundebehandling i forsetet, med lune og innbydende 
utstillingslokaler der du kan ta deg tid og titte uansett vær. Har du spørsmål eller ønsker hjelp 
så står vi naturligvis parat. 

Bruktbilhallen utfyller perfekt det utvalget vi har fra Nissan og Citroën innen nybilkategorien – 
du vil garantert fi nne noe hos Aasen Bil AS som passer dine behov. 
Som fi rma er vi kvalitetssikret gjennom vår oppfyllelse av kravene til den internasjonale standarden 
for ISO9001:2000. Dette gir deg som kunde garanti for at du handler med en seriøs aktør.
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           2092 Minnesund - Tlf: 63 96 83 36 - Mob: 906 52 117 

Vi har samarbeidet med Aasen Bil i over 30 år!

Lakkering av personbiler og veteranbiler. 
Sandblåsing og lakkering av store kjøretøy, lastebiler,

anleggsmaskiner.

Verksteddrift

Aasen Bil AS har i dag et komplett bilsenter på sin 
tomt på Minnesund. Det betyr at vi i tillegg til vår 
bilforhandlervirksomhet dessuten tilbyr verkstedstjenester. 
Under denne paraplyen fi nner du vårt hovedverksted som 
tilbyr alt av servicetjenester, vedlikehold og kontroller for 
at din bil - uansett merke - skal fortsette å være trygg og 
kostnadseffektiv. Dette inkluderer selvfølgelig EU-kontroll.
Men er ulykken uheldigvis ute, så har vi et eget spesialisert 
skadeverksted som blant annet utfører utskiftninger av 
frontruter, oppretting og behandling av større skader.   

Dersom deler mangler er det ikke noe problem da vi har 
et omfattende delelager på området, med erfarne ansatte 
som alltid har oversikten. 
Her fi nner du også et utvalg av generelt bilrekvisita. 
Våre mekanikere og andre medarbeidere er alle fagfolk 
med bred relevant teknisk kompetanse. Vi opprettholder 
høy kvalitet på våre verkstedstjenester gjennom 
regelmessige kurs for de ansatte. 
Som et videre tegn på vår serviceinnstilling tilbyr vi ikke 
bare lånebil hvis din egen trenger et opphold på 
verkstedet vårt, men kan dessuten hente bilen og bringe 
den trygt tilbake igjen dersom det er nødvendig. 
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EVI A/S vil takke Aasen Bil AS for et utmerket, gjensidig samarbeid i 30 år.
Aasen Bil AS får sine VARME DRIKKER, sitt MINERALVANN, sitt KILDEVANN , sitt SNACKS
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Rolig, vi hjelper deg.Ola Roll, risikospesialist

NissanForsikring
– Vårt mest omfattende produkt! 
Selges hos din Nissan forhandler, Aasen Bil AS

Les mer på nissanforsikring.no
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Vi takker våre samarbeidspartnere:
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Lokal virksomhet

Aasen Bil AS har gått fra styrke til styrke over de siste 40 årene, og vi vet godt at det er vårt gode forhold 
med vår lokale kundebase som er hovedårsaken. Vår markedsføring går derfor i hovedsak ut på å bruke 
lokal-TV og aviser i området. Det er viktig for Aasen Bil AS som en lokal bedrift å bidra til å bedre lokalmiljøet 
og spre litt glede. Ved siden av å tilby kvalitetsprodukter og tjenester – betyr det for oss at du kan se navnet 
vårt på en del lokale idrettsarenaer. Å støtte lokale sportstalenter slik at de får sjansen til å ta steget opp i en 
høyere divisjon, er for oss en hjertesak!

Parallellvegen 64
2092 Minnesund
Tlf.: 63 95 99 00
Fax: 63 95 99 11

fi rmapost@aasen-bil.no

www.aasen-bil.no
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