PRESSRELEASE
Bärgarprofil ur tiden

Klas Norrbom har avlidit i sviterna efter Covid-19.
Exclusive Cars i Stockholm tar över verksamheten med
agenturen för Jerr-Dan.

Klas Norrbom, Jerr-Dan

Tidigt i somras skördade det fruktade viruset ännu ett offer. Utan några underliggande besvär så
drabbade sjukdomen vår Klas så att tragiken blev ett faktum. Tankarna går givetvis till hans fru
Barbro och deras två vuxna barn. Även många av Klas kunder sörjer händelsen och har stöttat
familjen under den svåra tiden både under sjukdomstiden och även efter händelsen.
Även leverantörerna i USA har uttryckt sitt djupa deltagande.
Klas har sedan millenniumskiftet byggt upp en verksamhet som agent för Jerr-Dan där man har
levererat skräddarsydda bärgningsbilar. Företaget har även en reservdelsförsörjning så man kan
serva alla befintliga kunder när det behövs och har den i särklass största specialistkunskapen vad
det gäller specialfordon med bärgarutrustning.
Då Klas passerat pensionsåldern med råge har tankarna vuxit om att överlåta verksamheten.
Men med sitt engagemang och sin breda och trogna kundkrets har det varit svårt att finna någon
som kan föra bolagets själ vidare fram till Klas och Exclusive Cars träffades.
Exclusive Cars i Stockholm och Klas har diskuterat ett överlåtande under en längre tid och i början
av 2020 tecknades ett överlåtelseavtal där Exclusive Cars förvärvar Överås Tow Trucks och
agenturen för Jerr-Dan i Norden samt Österrike.
Exclusive Cars har importerat och sålt amerikanska bilar i över trettio år och har även erfarenhet av
att importera bärgningsbilar då det har skett löpande under ett antal år.
Exclusive Cars har två anläggningar i Stockholm varav den i Västberga är en fullservice anläggning
och anläggningen som finns i Täby Arninge är en komplett verkstad med möjlighet att hantera alla
typer av bilar.
Exclusive Cars vision är att fortsätta i Klas Norrboms professionella och kvalitativa anda men även
att lägga till all den erfarenhet som finns i företaget för att fortsätta att kunna hålla en hög standard
vid försäljning av nya bärgningsbilar och vid verkstadsbesök.
Varmt välkommen att kontakta oss på Exclusive Cars, vi finns här för er.
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