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hyrBilar för alla tillfällen.
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En bil är bra att ha men dyr i både inköp och drift, för att inte tala 
om värdeminskningen som är den enskilt största kostnaden för den 

som köper en ny. Du slipper onödigt huvudbry genom att hyra en från 
Auto Biluthyrning. 

Vi erbjuder flexibla upplägg, en bred fordonspark och tre välorganiserade 
uthyrningskontor innanför tullarna (Östermalm, Södermalm, 
Frihamnen) samt ett servicekontor (Norrmalm). Bland våra kunder 
finns såväl stora som små företag som föredrar klok långtidshyra framför 
kostsam leasing, till budfirmor, produktionsbolag och hantverkare som 
hyr fordon för att jämna ut arbetstoppar. 

En annan växande kundgrupp är privatpersoner som insett att vi är 
flexiblare än våra stelbenta konkurrenter, eftersom vi sällan säger nej till 
en förfrågan. Istället lägger vi manken till för att hitta en lösning. Det 
har bidragit till att vi både beställt hem husbilar och udda bilmodeller 
som våra kunder efterfrågat. Lika vanligt är det att vi sänker det 
överenskomna priset till din favör vid långtidsuthyrning. Ja, som du 
förstår så lönar det sig att vara kund hos oss. 

På Auto Biluthyrning jobbar engagerad 
personal som kan sin sak vad gäller 
förmånliga upplägg på sina fem fingrar. 
De håller också ett vakande öga på 
konkurrenternas erbjudanden. Allt 
för att kunna hjälpa dig fram till bästa 
möjliga upplägg. Oavsett om du är 
ute efter en lösning per timme, dygn, 
vecka, månad eller år. 

historia
1991 var ett händelserikt år. 
Bingolotto hade premiär i 
TV4 och tiokronorssedeln fick 
maka plats för ett mynt till 
barnens förtret. Lågkonjunktur 
rådde och filmstjärnan Richard 
Gere gifte sig med dåvarande 
toppmodellen Cindy Crawford. 

Samtidigt startades Auto 
Biluthyrning med blott 9 
minibussar. Successivt ökade 
antalet fordonstyper i takt 
med nöjda kunder och stor 
efterfrågan. Idag består vår 
flotta av cirka 430 fordon.

sightseeing, Bröllop, semester, Bandturné, studentmottagning, 
knatteturnering, familjetillökning, företagsutlykt, affärsresa, 
fusion eller expansion? för varje tillfälle har vi en Bil.

Inga stora klisterdekaler. Du slipper köra omkring i en rullande reklampelare för biluthyrningsföretaget när du hyr en personbil av oss.

Förutom hyrbilar har vi i stort sett alla 
tänkbara last- och transportfordon.

Till skillnad från andra biluthyrare så är vi inte bundna till en viss billeverantör 
utan kan fritt välja fabrikant och modell som våra kunder önskar sig. Inte undra 

på att vi är innerstadens mest kompletta biluthyrare. Hos oss hittar du exklusiva 
bilar, jeepar, småbilar, minibussar, herrgårdsvagnar, flyttbilar, transportfordon och 
släpvagnar. Auto Biluthyrning har hyrbilar för livets alla tillfällen.

rullar den på fyra hjul?
då finns det en stor 
chans att vi har den.

eller menar du

hyrBilar för alla tillfällen
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9 hyrbilar 1991. Idag har vi 430 fordon.



hälften har gps navigator och nästan alla är miljöBilar.
Över 50 % av våra bilar är utrustade med GPS-navigator. Den hjälper dig att hitta rätt från punkt A
till B med hjälp av röstfunktioner som ger dig full koncentration på vägen. Att använda en navigator är både lönsamt 
i tid och bränsleekonomi, framför allt om du färdas i en miljöbil. Vår personbilflotta består idag till 85 % av miljöbilar.

Smidiga stadsbilar, rymliga herrgårdsvagnar och allt däremellan. Auto Biluthyrning har hyrbilar i alla prisklasser och för alla 
smaker. Välj själv om du vill hyra våra bilar till fast pris med någon av våra paketlösningar, där fria mil är inräknade, eller enligt 

vår prisvärda miltaxa. Våra helförsäkrade bilar är alltid av senaste årsmodell vilket garanterar att du färdas tryggt med högsta 
komfort. När du hämtar ut din hyrbil är den alltid fulltankad, nyservad och grundligt rengjord så väl invändigt som utvändigt.

inga korvguBBar, inga BullBakare - Bara Bilutyhyrare
När servicepersonalen hos andra uthyrare slits mellan bullbaket, korvgrillningen, servettvikningen och 
lattebryggandet lägger vi allt krut på våra hyrbilar. Därför går det snabbt och smidigt att hyra av oss, från 
bokning till betalning. Ring oss på 08-791 88 00 så ser vi till att hjälpa dig med detsamma.

Tro det eller ej, men vi har Stockholms största utbud av skåp-, flytt- och lastbilar för såväl enklare transporter som större 
flyttningar. Våra transportbilar lastar mellan 3,2 till 18 kubikmeter och får köras med ett vanligt B-körkort. Bland dessa 

finns kylbilar och lastbilar med bakgavellyft att välja mellan. GPS-navigator finns som tillval. Alla transportfordon är grundligt 
genomgångna före varje uthyrning.

VW Golf Variant
Här har du en bil som är verkligt bekväm - för såväl 
förare som medpassagerare. Lastvolymen ligger på 
imponerande 1495 liter. Som standard ingår bland 
annat klimatanläggning och parksensor bak.

personBilar transportfordon

Chrysler Grand Voyager
En sjusitsig storlastare till kommande familje- eller 
företagsutflykter. Minibussen har många smarta 
finesser bland annat nersänkbara säten. Perfekt när du 
behöver få med dig många flyttkartonger. 

BMW X1
Den här automatväxlade bilen fungerar precis lika bra 
på landsväg som på en lerig skogsväg tack vare det 
intelligenta fyrhjulssystemet xDrive. Storleksmässigt 
är den mellan en vanlig personbil och en suv.

ett urval från vår Bilflotta

Fiat 500 C
En miljöklassad småbil som är behändig i stan och 
riktigt kul att köra. Taksuffletten skiljer sig från 
mängden genom ett elektroniskt viksystem, som 
gör att suffletten kan öppnas i tre olika lägen.  

VW Caravelle - Plats för 9 personer
Caravelle är en niositsig minibuss med gott om 
bagageutrymme. Den är utrustad med ABS-bromsar 
och antispinn som standard för att skydda dig och 
medpassagerare mot obehagliga överraskningar.

VW Crafter med bakgavellyft - 18 kubik
Den rymmer 18 kubikmeter och är idealisk för 
skrymmande gods av varierande slag. Lastvolymen 
i kombination med skåpets låga egenvikt ger en 
förmånlig kostnad per kubikmeter fraktat gods.

Fiat Ducato - 8/13 kubik 
En bränslesnål laståsna som klarar upp till 2000 kg. 
In- och utlastning sker obesvärat genom dubbeldörren 
bak eller via skjutdörren på sidan som är stor nog för 
en europapall (1200 x 800mm).

VW Caddy - 3,2 kubik
Småföretagarens favorit övertygar med sitt rymliga 
lastutrymme (700 kg!) som du enkelt kommer åt, 
inte bara via bakdörren utan även genom en 70 cm 
bred skjutdörr – den bredaste dörren i sin klass.

VW Golf Multifuel
Om du är ute efter en smart mellanklassbil är Golf Multifuel 
att rekommendera. Köregenskaperna är fina, säkerhetsnivån 
hög och bensinmotorn hanterar även miljöbränslet E85. 
Finns också med en miljöklassad dieselmotor.

Volvo V70 - 1,6 e-drive diesel
Sveriges mest populära bilmodell sätter säkerhet och 
lastprestanda i första rummet. Den rullar lika bra på 
bensin som på etanol. Bränsleförbrukningen ligger på 
0,6 liter per mil vid blandad körning.

ett urval från vår transportflotta

VW Transporter - 5,8/6,7 kubik
En populär modell som förfinats under 60 år för att 
passagerare och last ska färdas tryggt och säkert. 
Högpresterande TDI-motorer minskar förbrukning 
och CO2-utsläpp - vilket ökar drifteffektiviteten.

VW Crafter - 11/14 kubik
Ett mångsidigt transportfordon med låga 
bränslekostnader som är den till perfekta partner 
för alla typer av bud, service - och flyttransporter. 
Fordonet har en av de lägsta lasttrösklarna på marknaden. 



försäkringshyra - om oturen varit framme
Behöver du en ersättningsbil när din egen står på verkstaden? Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag, 
exempelvis Volvia, Trygg-Hansa, Folksam, Länförsäkringar, If med flera. Oftast står bolaget för större delen av 
dygn- och milkostnaden. Glöm inte att ange skadenummer vid bokningen. 

korttidshyra är den 
Bästa huvudkudden 
för småföretagaren

flexiBel långtidshyra är 
Bättre än Bindande leasing  

stockholms största utBud av transportBilar
Visst kan det låta skrytsamt - men det tål att upprepas eftersom många företagare inte känner till 
att vi har ett brett utbud av transportfordon. Skulle din firma växa ovanligt snabbt har vi mer än 30 
Volkswagen Caddy till förfogande. Bara på Södermalm har vi 60 transportbilar för omgående uthyrning.

Kapa oförutsedda arbetstoppar med Auto Biluthyrning. Vi har 
transportfordonet du behöver - när du väl behöver det. Vid 

tillfälliga behov finns det uppenbara fördelar med korttidshyra. 
Genom att hyra belastar du varken företagets balansräkning eller 
checkkredit. Dessutom säkerställs servicenivån. 

Bland våra stamkunder finns eventbolag, budföretag, serviceföretag 
och hantverkare. Hyreslängden bestämmer du själv – allt från några 
timmar till flera veckor. Om du behöver hyra längre perioder kan 
du teckna ett förmånligt långtidsavtal. När du korttidshyr betalar 
du ett fast pris per dag. I priset ingår försäkringar och eventuella 
reparationer. Kontakta oss så räknar vi ut hyr mycket du kan spara 
på att korttidshyra.

Korttidshyra är att rekommendera:

När arbetsfordon står på verkstaden

Om inhyrd personal behöver ett fordon

När företaget måste kapa arbetstoppar

Om du behöver ett specifikt fordon för att 
utföra ett uppdrag

När ett större projekt kräver fler 
transportfordon

Om du vill testa ett fordon inför ett 
kommande köp

Om du vill undvika stora kostnader och trassliga leasingavtal är 
långtidsuthyrning något för ditt företag. Den som leasar kan i regel inte 

göra sig av med leasingbilen före att avtalstiden löper ut. Vilket kan ställa till 
det om verksamheten drabbas av en lågkonjunktur. Vår långtidsuthyrning är 
ett klokare alternativ. Du hyr bilen till en förutbestämd fast månadskostnad 
utan bindande förpliktelser.

Flera av våra kunder långtidshyr i väntan på nybilsleverans, projektanställning 
eller tillfälliga behov. Och när bilen inte längre behövs är det bara att lämna 
in den. Vill du byta bil under hyresperioden? Inga problem. Till skillnad från 
traditionell leasing är du inte bunden till varken bilmärke eller modell. Våra 
bilar är av senaste modell och du kan välja mellan Audi, Volkswagen, Volvo, 
BMW, Mercedes, Nissan och Toyota. Vi kan naturligtvis även offerera andra 
bilmärken och modeller - om intresset finns.

Ingår när du långtidshyr:

2000 km/månad

Underhållsservice

Försäkringar

Byte och förvaring av vinter- och sommardäck

Lånebil vid verkstadsbesök

Vägskatt

Administration av eventuella trängselskatter

Fördelar med långtidsuthyrning:

Kort bindningstid (minst en månad)

Du slipper kapitalinvesteringen och restskulden

Hyreskostnaden är avdragsgill i resultatkontot

Frihet – hyresavtalet går att lösa i förtid

Flexibilitet – du kan byta bilmodell när som helst

Du slipper hålla reda på service och däckbyten

Bilen levereras kostnadsfritt till företag innanför tullarna

Mercedes + Auto 
Biluthyrning = sant
Mercedes-Benz ställer samma 
höga kvalitetskrav på sina 
underleverantörer som på varenda 
bil som rullar ut från Mercedes-
Benz fabriker världen över. 

Under det senaste decenniet har 
Auto Biluthyrning haft förtroendet 
att få samarbeta med Bernats Bil 
i Länna. Tillsammans har vi byggt 
upp en inhouseverksamhet, där vi 
ansvarar för ett femtiotal bilar som 
hyrs ut till deras kräsna kunder. 
Verksamheten ställer höga krav på 
vår personal i form av kompetens 
och servicekänsla. 

Om du har särskilda önskemål 
kan vi med lätthet ordna fram den 
Mercedesmodell du efterfrågar.

Olika företag och branscher kräver skilda slag 
av transportlösningar. Berätta för oss vad du 
behöver så skräddarsyr vi ett upplägg som 
möter praktiskt taget alla dina transportbehov.

First Class, Business 
eller Budget? Vi har ett 
brett modellutbud för alla 
tillfällen och plånböcker.



15% raBatt direkt för
förstagångskunder

Södermalm
Östgötagatan 75, 116 64 Stockholm
Tel. 08-642 80 40, Fax. 08-644 21 51
E-mail: sodermalm@autobiluthyrning.com

Öppettider
Vardagar: 8.00-17.30
Lördag: 9.00-12.00
Söndag: 9.00-11.00
Lunch: 12.00-13.00

passa på testa 
ett Bilmärke du 
är nyfiken på när 
du hyr hos oss
Vi är många som 
drömmer om att få äga 
en exklusiv huvudvridare 
men prislappen sätter 
oftast käppar i hjulen, 
fram tills nu. Vi hyr ut 
både vanliga och lyxiga 
åk som sätter guldkant 
på vardagen.

Auto Biluthyrning förenklar ditt bilhyrande med större 
flexibilitet än våra fyrkantiga konkurrenter. Sätt oss på 
prov. Alla förstagångskunder får 15 % rabatt (gäller inte 
när du hyr från långtidsprislistan). Erbjudandet gäller 
både privatpersoner och företagare. Om du är företagare 
har du möjlighet att bli kontokund. Du väljer själv hur 
faktureringen ska läggas upp i vårt kundsystem. Välkommen 
till en biluthyrare som inte tar några genvägar för att lösa 
dina uthyrnings- och transportbehov här och nu.

City
Karlavägen 2, 114 24 Stockholm
Tel. 08-791 88 00, Fax. 08-791 88 38
E-mail: karlavagen@autobiluthyrning.com

Öppettider
Vardagar: 08.30-17.30
Lördagar & söndagar: Stängt
Lunch: 12.00-13.00

kontakt
www.autoBiluthyrning.com

du Behöver inte vara rymdforskare för att Boka Bil på vår hemsida 
Vi har gjort det lätt för dig att hitta i hyrbilsdjungeln. På vår hemsida hittar du hela vårt utbud, aktuella kampanjer och 
en begriplig prislista utan konstiga tillägg. Bokningen går snabbt och du bestämmer själv om du vill betala direkt med 
kontokort eller senare med faktura. Dessutom finns en smart funktion som räknar ut bästa möjliga pris. Välkommen 
att boka på www.autobiluthyrning.com

Frihamnen Gärdet
Frihamnen Hus A
Frihamnsgatan 4, 115 56 Stockholm
Tel. 08-411 15 22, Fax. 08-791 88 38
E-mail: frihamnen@autobiluthyrning.com

Öppettider
Vardagar: 09.00-17.00
Lördagar & söndagar: Stängt
Lunch: 12.00-13.00

Obs! Vårt Södermalmskontor har öppet även på helger.


