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Trenden med direktimporerade bilar från bland annat USA växer för
varje år. En av de största svenska bilimportörerna är Auto Classica i
Ystad.
Ystadsföretaget ligger fyra på listan över de 100 största svenska
bilimportörerna.
Företaget, som funnits sedan 1995 och har tio anställda, upplever just nu
en rusch efter direktimporterade bilar från USA. Det är framför allt den
nya Mustangen som blivit efterfrågad.
Här handlar det om ren och skär nostalgi: Mustangen har
utseendemässigt återgått till så som den såg ut vid lanseringen år 1964.
– Det tar cirka fyra veckor från beställningen att få hit en bil från USA. Nio
av tio bilar är sålda redan när de kommer hit, berättar ystadsföretagets vd
Mats Larsson. Han och sekreterare Caroline Nilsson visar en riktig pärla i
utställningshallen:
En skinande blank Pontiac Solstice, det allra första exemplaret i Sverige.
USA-bilens plåt är pressad med vattentryck för att ge bilen skarpare
konturer.
Intresset har ökat även för bilar som importeras från England, Tyskland,
Belgien och andra EU-länder.
Populäraste bilar är bland annat engelska Jaguaren och tyska Porschen.
Auto Classica är störst i Sverige på begagnade jauguarer vilket kanske inte
är så konstigt.
Bilen är nämligen Mats Larssons egen favoritmärke och den vita XK140
som finns i hallen är otroligt vacker.

– Priceless, säger Mats själv om denna ögonsten i utställningshallen. –
Många av bilarna vi säljer är lyxbilar. Så naturligtvis är många av
kunderna folk med pengar. Men här finns också personer med äkta
bilintressen. Många har sparat länge för att kunna köpa sin drömbil,
berättar Caroline Nilsson. – I främst Stockholm och mellersta Sverige
samt Köpenhamn och Danmark, säger Mats Larsson. – Nejdå. Det är en
fördel för leveranserna att vi finns nära kontinenten.
– Många kunder som vill provköra eller hämta besällda bilar tar flyget till
Sturup. Där hämtar vi dem och kör dem till Ystad.
– Direkttåget mellan Köpenhamn och Ystad är perfekt för våra danska
kunder, tycker Mats Larsson.
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