
Vår bilresa. Ett hemma-hos-reportage.



Hemma hos Bildeve på Berga, 2011



Välkommen hem  
till Bildeves historia!

Välkommen hem till oss på Bildeve. Med den 
här broschyren vill vi visa vad vi står för och 
vilka visioner vi har. Vi vill att du ska lära känna 
oss lite bättre, och få ta del av vår fantastiska 
”bilresa” som startade redan 1920.

Vårt mål 
Vårt mål är att göra ditt bilägande så ekono-
miskt, enkelt och lustfyllt som möjligt. Idag 
erbjuder vi en hel rad tjänster och produkter. 
Allt från däckhotell, löpande service till rådgiv-
ning och finansiering.

Gammal är äldst 
Vi började sälja Volvobilar redan 1927, det 
innebär att vi är världens äldsta Volvohandlare. 
Det innebär däremot inte att vi slår oss till ro 
och nöjer oss med tillvaron. Vi vill hela tiden ut-
vecklas och förbättras, och helt enkelt vara den 
modernaste och den mest nytänkande partnern 
för dig och ditt bilägande. 
Du är alltid välkommen hem till oss, och har du 
tid kan vi alltid snacka lite bil.

Peter Gustafsson, VD



1938 flyttade Bildeve in på nybyggda bilhotellet på Carl Krooks Gata i Helsingborg.

Bildeve flyttade till Ber
ga 1976
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1920
Viebke och Dahlberg öppnar en mekanisk verkstad i 

Helsingborg. Den får namnet AB Deve efter initialerna 

på grundarna.

1927 

Den första Volvon lämnar fabriken i Göteborg. I 

Helsingborg insåg Viebke och Dahlberg möjligheterna 

och skaffade sig agenturen för att sälja och serva 

Volvos bilar.

1938 

Volvo introducerar PV51-7, den åttonde modellen 

sedan starten. AB Deve byter namn till Bildeve och 

flyttar in i det egna och nybyggda bilhotellet på  

Karl Krooks gata i centrala Helsingborg.

1966  
Bildeve öppnar en filial i Höganäs och Volvo Amazon 

är bilmodellen för dagen i Sverige.

1970-talet 
Bildeve öppnar ännu en filial, denna gång i Lands-

krona. Volvo fortsätter att expandera och utveckla 

bilmodeller och efter 140-serien kom 240-serien.  

Bildeve var framgångsrika och gör en omtalad sats-

ning och flyttar till mer funktionella lokaler.

1982 

Året då Bildeve inleder ett samarbete med Renault. 

Bildeve börjar sälja och serva detta märke i sina  

bilhallar. Ett samarbete som fortfarande är aktuellt. 

Idag
Volvo betyder ”Jag rullar” och rullat på har det gjort.  

Idag är Volvo Personvagnar AB ett av bilindustrins 

starkaste varumärken. Bildeve finns idag i Helsing-

borg, Lanskrona och Höganäs, och vi forsätter stän-

digt att utvecklas. Det senaste exemplet är vårt nya 

begagnatcenter som du hittar intill Bildeve. 

Välkommen hem till oss.

Historiska bil- och  
milstolpar



Volvo väckte 
tidigt stort i

ntresset hos f
olk.  

Och gör det f
ortfarande!

Service och omsorg –  Bildeve hade det redan då!

Volvo – åkeriernas val för trygga transporter!



Vårt eget bilhotell! Året var 1939

Hästkrafter med  

råstyrka under huven!

1927 till 1949



1950 till 2010

Lastbil anno 1967! Tiden rullar på, så även Volvo!

Volvo är svensk industrihistoria!



Televerket körde också Volvo!
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Kul på hjul med Renau
lt R5 Turbo & Volvo 3

43!  

Framgångar även i mo
torsport.

Volvo Jakob Hot Rod –  
byggd av Leif Tufvesson!



Renault 5 hk – år 1900

1977 passeras 5 miljon
er  

tillverkade R4

Jean–Pierre Jabouille i sin  Renault – Formel 1 1977



Längs Rue Lepic i Paris
Hjulafton 1898 
Den 24:e december 1898 satte sig Louis Renault bakom 
ratten på sin egenhändigt byggda Voiturette. En liten tripp 
på rue Lepic i Paris som gav honom tolv beställningar. Året 
efter bildade bröderna Fernand och Marcel Renault sin fabrik. 
Louis anställdes för att designa och bygga bilar, och han tog 
patent på sin unika växellåda med tre växlar framåt och en 
backväxel. Första året byggdes 71 bilar.

Racerfart 
Renault gjorde sig snabbt kända på racingbanor i Frankrike. 
Ett kändisskap man använde med framgång i sin marknads-
föring. På en stor bilmässa i Paris 1901 säljer man hela sin 
produktion för 1902, och tar upp beställningar för 1903! Det 
året omkommer tyvärr Marcel i Paris – Madrid rallyt. 

Innovationer 
1905 börjar Renault att ”massproducera” bilar. Hela tiden 
lanserades nya och vägbrytande innovationer från bröderna 
Renault, och man fortsatte att dominera racingen. 

Under första världskriget hamnar personbilstillverkningen i 
skymundan. I stället produceras lastbilar, traktorer, tanks, ambu-
lanser och flygmotorer. Renault bygger t.o.m. ett eget flygplan.

En vinnare i motorsport 
Under andra världskriget tar tyskarna kontrollen över Renault 
men efter krigsslutet 1945 övergår Renault i Franska statens 
ägo. I mitten på 50-talet sätter Renault hastighetsrekord på 
308,9 km/h. 1961 kommer Renault R4. En framhjulsdriven 
och omedelbar succé som 16 år senare passerar 5 miljoner 
tillverkade enheter. 1971 vinner man Monte Carlo rallyt, med 
svensken Ove Andersson bakom ratten. 1977 ger man sig in 
i Formel 1 cirkusen. En tävling man två år senare vinner för 
första gången.

Bildeve + Renault = sant 
Bildeve inleder 1982 ett samarbete som innebär försäljning 
och service av Renaults bilar. Sedan dess har många Laguna, 
Clio, Mégane och andra kända modeller av märket Renault 
passerat ut genom dörrarna till våra nöjda kunder.



Modeller på rad och parad!



Ännu en populär  modell från Renault!

Innovationer och  
sport i samklang!

Renault. Alltid på plats 
– alltid med plats!



Vi ser här en montör som är 
specialist på hjulinställning,  i arbete med Bildeves toppmoderna optiska hjulinställningsanläggning.

Som kundmottagare ha
r Fru Brita Forsell e

n 

mycket viktig uppgift
. Till sitt förfogande

 har 

hon bl. a. lokaltelefo
n, snabbtelefon och rö

rpost.



Köpet
Att köpa bil är ett svårt beslut, både ekonomiskt 
och känslomässigt. Det gäller att hitta den gyl-
lene medelvägen mellan trygghet, smak och be-
hov. Vi guidar dig rätt i ditt vägval. Här finns bilar 
och modeller för alla personligheter och behov. 

Service och underhåll
Din bil ska hålla i många år, och vår verkstads-
personal servar eller reparerar din bil på ett fack-
mannamässigt vis, och bara med originaldelar. 
Vår bilrekonditionering ger din bil ett fräscht lyft, 
både ut- och invändigt. Bra däck ger bra väghåll-
ning, så vi hjälper dig med att välja rätt däcktyp 
och dimension. Vi erbjuder även montering och 
förvaring av dina däck.

Extra allt
Butiken har ett stort sortiment av bilprodukter. 
Givetvis samtliga originaldelar, men även tillbehör 

för alla tillfällen. Allt från lasträcken, dragkrokar, 
takboxar till bilbarnstolar. 

På nätet 
Internet har gjort att vi idag når fler kunder än 
någonsin. Vi utnyttjar de möjligheter tekniken 
innebär för att skapa fördelar för våra kunder.

Begagnat är också tryggt
Hemma hos oss köper du begagnad bil med 
garanti. Vi vill att du ska känna dig lika trygg som 
när du köper en helt ny bil. Din säljare vet vad 
som gäller för just den bil du är intresserad 
av. Alla begagnade bilar genomgår 
Bildeves test- och åtgärdsprogram 
innan försäljning. 

Välkommen hem till oss!

Bildeve – kvalitet och  
omtanke genom alla tider!





Våra märken för framtiden!
Volvo 
Miljö, kvalitet, design och säkerhet är Volvos 
kärnvärden. Typiska kännetecken är utmärkta 
vägegenskaper, hög komfort, bränsleekonomis-
ka motorer och snygg design. Bilen produceras 
efter ditt eget val. Det betyder att du som kund 
väljer hur din bil ska se ut och vilken utrustning 
den ska ha. 

Renault 
I Europa är Renault ett stort framgångsrikt 
märke, och hos oss på Bildeve är det likadant. 
Säkerhetstänkandet genomsyrar produktionen 
av Renault. I det europeiska säkerhetstestet Euro 
Ncap har samtliga Renaultmodeller fått 5 stjär-
nor, som några av de säkraste bilarna i världen.

Dacia 
Ett nytt märke i Renault-familjen. Två av model-
lerna är Sandero och Logan MCV. Bilarna saknar 
ädelträpanel, bränsleslukande kraftiga motorer 
och några finesser som man kan klara sig utan. 
Däremot har Dacia allt du behöver för att pålitligt 
ta dig från ett ställe till ett annat och dessutom 
med rejält utrymme för dig.



Volvo personbilar,  
lager- och demobilar

Huvudentré



Renault Personbilar  
& Transportbilar

Verkstad, Service  
& Däckhotell

Dacia

Dacia Personbilar  
& Transportbilar



sid 16, baksida
Historisk bild Kort text om bildeve + logo
 - Adress: Helsingborg, Landskrona och Höganäs

Helsingborg
Bergavägen 4 
042-17 25 00
www.bildeve.se

Landskrona
Hälsingborgsvägen 44 
0418-44 97 70
www.bildeve.se

Höganäs
Bagerigatan 5 
042-33 24 85
www.bildeve.se

När en lång och trogen kund hittade den här gamla borsten med sin karismatiska logotyp så var vi hemma. Nu kunde vi på ett snyggt sätt knyta ihop vår historia med vårt nya begagnatcenter.


