
 

 

                     Pressmeddelande 26 november 2015 

Lasingoo till Norge 
 

Lasingoo.no, sökmotorn för verkstadstjänster, finns nu för de norska bilägarna. På 

samma sätt som i Sverige kan norrmännen jämföra och boka verkstadstjänster till fast 

pris. Över 900 norska verkstäder finns med i lanseringen från start. 
 

Lasingoo moderniserar förfarandet kring verkstadsbokning för de norska bilägarna 

med tillgänglighet dygnet runt, bokningsbara tider direkt på skärmen och fast pris för 

bilservice. 

 

- Våra konsumentundersökningar visar att efterfrågan av bokning via nätet är hög 

bland bilägarna. Kunderna är vana att beställa varor och tjänster online. Rese- och 

hotellbranschen erbjuder i princip uteslutande bokning via webben. Lasingoo 

förenklar mötet mellan verkstad och kund och är ett stort steg för att göra den norska 

verkstadsbranschen mer modern, säger Petter Torp, vd Lasingoo Norge 
 

Vid lansering finns över 900 bokningsbara verkstäder från Meca Car Service, 

MekoPartner, Mekonomen Bilverkstad och BilXtra Verkstäder med på Lasingoo.no. 
 

- Vi utvecklar vårt erbjudande utifrån kundernas behov och önskemål. Som ledande 

aktör i Norden ska vi driva utvecklingen och digitaliseringen av tjänster och produkter 

i branschen. Efter framgångsrik lansering i Sverige är det nu dags för norrmännen att 

ta del av framtidens sätt att boka verkstadstjänster, säger Marcus Larsson, Vice vd 

Mekonomen Group 
 

I Sverige lanserades Lasingoo.se under 2014 och bilägarna har börjat använda 

tjänsten flitigt. Nästa steg i Sverige är att addera bokning av bilbesiktning. I Norge 

sker bilbesiktning hos vanliga fordonsverkstäder varpå sådan tjänst redan är 

inkluderad från start.  I framtiden kan Lasingoo också omfatta tjänster från andra 

branscher än verkstad. 
 

- Användningsområdet för Lasingoo.no kommer att utvidgas. På sikt kommer 

kunderna att utöver verkstadstjänster kunna beställa andra typer av tjänster. Vi 

kommer att öppna upp för samarbeten både i och utanför verkstadsbranschen. Men 

vi startar med verkstadstjänster, säger Petter Torp 

 

För mer information, kontakta: 

 

Marcus Larsson, Vice Vd Mekonomen Group 

Telefon: +46 (0) 8 464 00 00, E-mail: marcus.larsson@mekonomen.se 

 

Petter Torp, VD Lasingoo Norge  

Telefon: +47 (0) 9097 13 27, E-mail: petter.torp@lasingoo.com 
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