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Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ, Inter-Team, MECA, 
Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen grossistverksamhet, med fler än 470 butiker och 
över 3 600 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och 
lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och 
företag. 
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Mekonomen Group i samarbete med den 
amerikanska elbilstillverkaren Fisker 
 
Den amerikanska elbilstillverkaren Fisker har skrivit ett intentionsavtal med 
Mekonomen Group som servicepartner i Danmark, Norge och Sverige. Fiskers 
bilar kommer att säljas digitalt där Mekonomen Groups koncept på respektive 
marknad kommer att leverera Fiskers tjänster. Mekonomen Group kommer därtill 
att utöka sin grossistverksamhet med reservdelar anpassade för Fisker Ocean 
samt utbilda verkstäder för att ta hand om service och reparationer av bilarna.  
 
Mekonomen Group inleder nu samarbete med ytterligare en elbilstillverkare, denna 
gång amerikanska Fisker. Fiskerbilägare får sin nya fulladdade elbil från Mekonomen 
Groups olika butikskoncept i Danmark, Norge och Sverige och har sedan tillgång till ett 
omfattande servicenätverk när det är dags för service eller reparation. Mekonomen 
Group har hittat en väl fungerande modell för samarbeten med elbilsaktörer och ser 
stora möjligheter med omställningen mot grönare teknik på fordonseftermarknaden. 
 
”Vi är glada över att Fisker valt oss som samarbetspartner där vi tillsammans avser att 
utveckla en nytänkande och enkel logistikmodell och eftermarknadsaffär. Som 
möjliggörare av mobilitet är vår affär inte begränsad av vilken typ av fordon som kör på 
vägarna. Efterfrågan på mobilitet kommer att kvarstå, där vi ser stora möjligheter att ta 
en stark position i den omställning som sker mot nyare och grönare teknik på 
fordonseftermarknaden, säger Petra Bendelin, direktör affärsutveckling och strategi på 
Mekonomen Group. 
 
”Från och med den 17 november 2022 kommer vi att starta produktion och leveranser 
av Fisker Ocean SUV, där Danmark, Norge och Sverige är bland de första europeiska 
marknaderna vi lanserar i” kommenterade Fiskers styrelseordförande och CEO Henrik 
Fisker. ”En fantastisk produkt kräver en lika fantastisk ägarupplevelse. Att samarbeta 
med den erkända ledaren inom bilservice och logistik i Skandinavien kommer att vara 
en viktig del av att leverera hög kvalitet till våra kunder”. 
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