
Inzile har tecknat återförsäljaravtal med
Maskincentrum i Bockara
Inzile har tecknat avtal med Maskincentrum i Bockara AB, som är en väletablerad återförsäljare av
transportfordon i södra Sverige. Maskincentrum har anläggningar i Bockara och Växjö med försäljning i
regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge och Gotland. Under sina 50 verksamma år har Maskincentrum
på ett framgångsrikt sätt utvecklat sin försäljning i kombination med en effektiv eftermarknadsservice,
vilket blivit deras nyckel till expansion. Detta tillvägagångssätt passar Inziles försäljningsstrategi väl.

- För Inzile är det mycket positivt att vi nu kan inleda ett samarbete med väletablerade återförsäljaren
Maskincentrum som kommer öka trycket i vår försäljning i södra Sverige, kommenterar Carsten
Jörgensen, försäljningschef på Inzile.

- Partnerskapet med Inzile förstärker vårt företagserbjudande på miljöbilssidan, säger Tommy Hamnert,
försäljningschef på Maskincentrum. Med den lätta lastbilen Inzile Pro4 får vi tillgång till svensktillverkade
eldrivna arbetsfordon med olika konfigurationer som öppnar upp för affärer med både nya och befintliga
kunder, tillägger Tommy Hamnert.

För ytterligare information:

Carsten Jörgensen, Sales Manager Inzile, carsten.jorgensen@inzile.com, +46 73 370 37 13
Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport-
och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av
fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar
människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns
några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp.
Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens
utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och
produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

Från den 1 mars 2022 kommer Inzile AB (publ) att kommunicera externt enbart på engelska.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

http://www.inzile.com/

