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Bekvämt

Limousiner från Nilsson byggs utifrån ett av världens mest
respekterade bilmärke – Volvo. Vi har gjort bilen större och
ännu mer bekväm att åka i.
Passagerarkomfort
6-stegs Geartronic

Rymligt

Nilsson arbetar med att skapa utrymmen i världsklass. För
passagerare, som skall njuta, bekvämt tillbakalutade vid
angenäma transporter. För chauffören som erbjuds bästa
möjliga arbetsplats. Limousiner från Nilsson är modifierade
till allt annat än standard.

För oss betyder elegans både karossens och interiörens visuella utseende,
men också känslan du får av att beskåda och köra limousinen. I grunden får
du det bästa av det som gjort Volvo till ett av världens mest respekterade
varumärke. Vårt patenterade konstruktionsarbete adderar ytterligare elegans
i form av längd, detaljer och känsla.

Njutbart

Generösa dörröppningar bidrar till atmosfären av sober
komfort. Du får i grunden all den bekvämlighet och
elegans som en Volvo kan erbjuda. Vi ökar bara på den
känslan ordentligt.
Stilrent och klassiskt
Öga för detaljer

Elegance
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Lyxigt
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Facts

Säkert

Våra limousiner byggs på Volvo S80 i en 4-dörrars och
en 6-dörrars variant. Vi erbjuder olika utrustningsnivåer
både på Volvos samt våra egna speciellt framtagna
optioner. Motoralternativen är fem- och sexcylindriga
bensinmotorer samt en dieselmotor.

Världsledande forskning och tester har gjort Volvo till nummer
ett inom bilsäkerhet. Vi förvaltar och förädlar nivån för att skydda
världens tuffaste kvalitetsinspektörer – våra kunder.
Säkerhet i världsklass

Nilsson Special Vehicles

SAFETY

Nilsson Special Vehicles erbjuder sina kunder kvalitet
i världsklass, exceptionellt värde för pengarna och ett
tryggt ägande. Vi producerar och säljer limousiner,
ambulanser och begravningsbilar. Våra kunder finns
främst i Europa men vi levererar specialbilar över
hela världen. Företaget har en effektiv produktionsprocess i att förlänga standardbilar och anpassa dem
till en ny funktion. All konstruktion och montering är
unika för varje bil och sker vid specialinredda stationer.
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