
HYRBILAR 
FÖR PROFESSIONELLA
MILJÖER
VÄLUTRUSTADE PICKUPER
SPECIALANPASSADE PERSONBILAR
EGEN BILVERKSTAD
ERFARNA MEKANIKER

GRUV   |  ANLÄGGNING  |  BYGG



YRKESFORDON 
 PICKUPER
GRUVBILAR

PERSONBILAR 
MELLANKLASS
Exempel: Golf Alltrack m fl

Exempel: Audi A6 Avant m fl

Exempel: Nissan Navara, 
Izuzu D-Max etc

PERSONBILAR 
PREMIUMKLASS



FORDON MED 
INBYGGD PÅLITLIGHET
Drivecenter Biluthyrning har lång erfarenhet av yrkes-
fordon för krävande miljöer. Välutrustade pickuper 
och specialanpassade personbilar för professionell 
användning inom gruv-, anläggning eller bygg industrin. 
Vi specialutrustar ditt hyresfordon enligt dina 
önske mål i vår bilverkstad i Boliden. Du får en robust, 
pålitlig fordonslösning och slipper oroa dig för onödiga 
stillestånd, eller oväntade utgifter.  

Samtliga över 150 fordon i vår hyresflotta uppfyller 
branschkrav på säkerhet och miljövänlighet och kan 
fås för både långa eller kortare uthyrningar. Vi erbjuder 
alltid fria mil. Uthyrningen är platsoberoende, du väljer 
vilken ort du vill utgå ifrån och vi ser till att bilen är på 
plats och redo för uppdrag. Som en extra trygghet har 
vi egna, branschkunniga specialmekaniker som snabbt 
kan ordna med service och reparationer.

BILEN ALLTID REDO - PÅ DIN ORT

DRIVECENTER BILUTHYRNING I KORTHET

• Uthyrning av yrkesfordon, pickuper och personbilar för krävande miljöer
• Personbilar både i mellanklass och premiumklass 
• Speciallösningar med montage (däck, robusta detaljer etc)
• Långa, korta och anpassade hyreskontrakt
• Alltid fria mil
• Hyresflotta med över 150 fordon. Säkra och miljövänliga 
• Alltid bilar på lager
• En komplett bilverkstad för service och reparationer
• Erfarna mekaniker, specialister på gruv, anläggning och bygg
• Platsoberoende uthyrning – vi kommer till dig

Kontakta oss för mer information och förslag på en bekymmersfri, kostnadseffektiv uthyrning.



DRIVECENTER BILUTHYRNING

Vi har specialiserat oss på att ge företag inom gruv-, anläggning- och byggindustrin bättre kontroll 
över sin fordonspark. Vi gör det genom en bred hyresflotta av yrkesfordon och en erfaren personal 
som sköter anpassningar,  specialutrustning och service. Du får rätt fordon till din verksamhet och 
en kostnadseffektiv lösning som gör att du tryggt kan fokusera på din kärnverksamhet. Tveka inte 
att höra av er till oss så hittar vi en lösning som passar just er.

UTHYRNINGSANSVARIG

Adam Marklund

KONTAKTUPPGIFTER

Drivecenter Biluthyrning
Fraktgatan 2, 936 31 Boliden 
0912-255 43
biluthyrning@drivecenter.se  
biluthyrning.drivecenter.se


