Varför välja Däckline?
Varför handla av oss?
Vad gör oss unika?

Vår verksamhet
Bra däck gör körningen både säkrare och bekvämare. Vi på Däckline har
lång erfarenhet och stor kunskap om däck och fälg. Vi startade vår
verksamhet redan 1996 och kan idag erbjuda ett brett sortiment av däck,
fälgar och kompletta hjul som passar de ﬂesta bilmodeller och
dimensioner. Vi hjälper dig att hitta de hjul som passar dig. Vi säljer även
vårt egna fälg varumärke Imaz wheels, som har växt enormt under de
senaste åren och det är en otroligt stor efterfrågan på produkterna.

Anledningar att handla hos oss:
Alltid bra priser - Vi har allt från enklare modeller till design som ger en
sportig och mer exklusiv känsla. Hos oss hittar du som kund den
kvalitetsnivå du är ute efter – alltid till bra priser. Som kund kan du välja
mellan ﬂera olika välkända varumärken. Vi har också tagit fram ett eget
varumärke, Imaz Wheelz. Det är fälgar av högsta kvalitet som passar både
vanliga bilmodeller och sportmodeller med höga krav på design.

Anledningar att handla hos oss:
Fraktfritt och snabb leverans - I vår webbshop beställer du enkelt och
smidigt kompletta hjul, däck eller fälgar. Du kan sitta i lugn och ro, när du vill,
och välja det som passar dig och dina behov bäst. Om varorna ﬁnns på lager
skickar vi ut dem samma dag, vilket innebär att du har dem hemma inom 1-3
arbetsdagar. Du slipper dyra fraktkostnader hos oss vid köp av däck och fälgar.

Anledningar att handla hos oss:
Passningsgaranti - Hos oss får ni alltid 100% passningsgaranti på era däck
och fälgar. Med vår regnummersökning är det garanterat att du får fram
just de produkterna som passar din bil. Vi kontrollerar även innan vi
skickar iväg varorna att det passar bilen. Upptäcker vi att det är något som
inte stämmer kontaktar vi alltid er, via mail eller telefon. På så sätt vet ni
att ni alltid är i trygga händer när ni handlar hos oss - vare sig ni kan
mycket om bilar eller ingenting alls.

Anledningar att handla hos oss:
Kunnig personal - Alla våra däckmontörer har ﬂera års erfarenheter inom
branschen. Dessutom har det så mycket kunskap om däck, fälgar och bilar
att de kan hjälpa dig att svara på de ﬂesta frågor. Vi utbildar ständigt vår
personal, så att de kan få nya kunskaper. Det är viktigt för oss att alltid
kunna erbjuda kunden bästa service och svara på eventuella frågor som
kan uppstå. Därav är vi noggranna med att anställa kunniga däckmontörer,
samt utbilda dem när det behövs.

Anledningar att handla hos oss:
Kundservice - Om du har några funderingar ﬁnns vi alltid här för att
hjälpa dig. Du kan ringa, mejla, eller kontakta oss via sociala medier.
Oavsett ﬁnns vi alltid här för att svara på era frågor. Du kan även fråga om
tips vad som passar din bil, eller bara bolla ideér med oss. Du kan alltid
besöka oss i vår fysiska butik om du exempelvis vill se hur fälgarna sitter
på din bil, eller behöver hjälp med montering.

Däckline - Ett grönare företag
Vi på Däckline jobbar aktivt för att hitta nya sätt att hjälpa till i viktiga
miljöfrågor. Aktiva åtgärder som vi just nu tar:
-

-

Samarbete med Pre zero återvinning, som återvinner all vår kartong samt
hämtar och kör iväg materialet. Detta sparar mycket bensin för vår del,
samtidigt som det ger oss en trygghet att allt material kommer att återvinnas.
Anslutna till organisationer som Jordens vänner och klimat Sverige, samt
skänker pengar till Naturskyddsföreningen.
Majoriteten av vår produktion består av ﬂow forming fälgar. Dessa fälgar är

ett mer miljövänligt alternativ att köra med, då de väger mindre och
förbrukar mindre mängd bensin
-

Vi köper in, säljer och förvarar begagnade däck.
Break it Impact challenge

CSR och Samhälle
Vi på Däckline jobbar mycket med CSR (corporate social responsibility), både
när det kommer till produktion, anställda, regler och krav samt
framtidsstrategier. Vill ni läsa mer om aktiva åtgärder vi tar ﬁnns det mer info i
vår CSR policy:
Vi har även en hållbarhetsstrategi:
I framtiden hoppas vi på att kunna implementera ytterligare lösningar som både
gynnar samhället, miljön och vår verksamhet. Framtidens företag måste jobba aktivt
med CSR.

Media - Uppmärksammats av

