
KVALIFICERAD SERVICE 
PÅ ERA VILLKOR 
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ABSOLUT TILLGÄNGLIGHET 
Svenska Bussglas verkar inom buss- och transportsektorn. Vi erbjuder service med 
absolut tillgänglighet för att begränsa stillestånd som orsakats av glasskador. Det gäl-
ler dygnets alla timmar, årets alla dagar oavsett var fordonet befi nner sig.

Ni når oss på 020-599 599. 

Vår service är unik och marknadsledande. Vi förstår 
våra kunders vardag, vi vet vad konsekvenserna blir 

om vi fallerar.”

– Per Markström, VD och grundare till verksamheten som startades som ett enmansföretag 
1999 i Arjeplog. 

Enkelhet genomsyrar hela verksamheten 
– vår service är endast ett samtal bort.”



KUNDNYTTA I CENTRUM
Våra fi lialer är strategiskt placerade från norr till söder för en tids- och kostnadseffektiv ser-
vice. Våra serviceteam utgår från Stockholm, Motala, Göteborg och Malmö med jourverk-
samhet inom samtliga regioner. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners i norra 
Sverige arbetar vi rikstäckande. 

Det är viktigt att våra kunder erhåller kvalifi cerad service fort. 

Vi är måna om att Ni får så mycket tid 
som möjligt på vägen.” 

Vid varje nykundsförvärv inventeras kundens fordonsfl otta för att säkerställa att vi lagerhåller 
rätt artiklar. En direkt tillgång till rätt glas möjliggör att vi kan arbeta tideffektivt, vilket i sin tur 
leder till en attraktiv kostnadsbild för Er. 



ERT FÖRSTAHANDSVAL
Vid samtal till 020-599 599 möts Ni av våra kunniga och professionella ordermottagare som 
registrerar och planerar Er order. Vår framgång består i en attraktiv tids- och kostnadsbild i 
kombination med en passion för att alltid lösa våra kunders problem oavsett omständigheter. 
Genom god kännedom om våra kunder och våra kunders vardag och verksamhet kan vi opti-
mera lagerhållning och logistik i ett nära samarbete med våra leverantörer. Tillsammans med 
direkta samarbeten med ledande glastillverkare och samordning av våra inköp resulterar det 
i en tids- och kostnadseffektivitet för Er som kund. 

Vi erbjuder service med absolut tillgänglighet för att 
begränsa stillestånd som orsakats av glasskador.”



NI NÅR OSS PÅ 
020-599 599

VÅR ERFARENHET, 
ER TYGGHET 
Svenska Bussglas har, sedan verksamheten grundades 
1999, utvecklats till ett etablerat företag med många trog-
na kunder. Vår affärsidé består i att erbjuda service med 
absolut tillgänglighet inom buss- och transportsektorn för 
att begränsa stillestånd som orsakats av glasskador. Grun-
den till affärsidén kom från Per Markströms erfarenhet av 
branschutövarnas verklighet. 

Vi eftersträvar att vara våra kunders förstahandsval. Det är 
vår vision. Vårt verksamhetsledningssystem uppfyller kraven 
i kvalitet- och miljöledningsstandarderna ISO 9001:2008 
och ISO 14001:2004 och vi använder uteslutande kvali-
tetsglads som är godkända enligt EU-standarden ECE Re-
gulation No 43. Tillsammans med vår kunniga och fl exibla 
organisation är vi av den uppfattning att vi skapar just rätt 
förutsättningar för att lösa Era problem. 

Utöver vår kärnverksamhet arbetar vi fortlöpande med före-
byggande åtgärder; solfi lm, stenskottsfi lm och stenskotts-
lagning. Samordning sker alltid med akut eller planerad ser-
vice för att minimera Era stillestånd.

Vi eftersträvar att vara våra kunders 
förstahandsval. Det är vår vision.”

Det fanns ett omättat behov för en lyhörd aktör 
som förstod innebörden av ett stillestånd.”

Kvalif icerad service på era vil lkor
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VÄLKOMMEN TILL OSS

020-599 599
order@svenskabussglas.se

Huvudkontor
Svenska Bussglas AB
Dynamovägen 7
591 61 Motala 

info@svenskabussglas.se
svenskabussglas.se

Kvalif icerad service på era vil lkor
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