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Kamux fortsätter sin expansion och öppnar en 
megabutik i Göteborg

Kamux, specialiserad på att köpa och sälja begagnade bilar, fortsätter att växa i Sverige 
i och med öppnandet av en megabutik i Göteborg.

“Kamux expanderar på allvar i Sverige. Butiken i Göteborg kompletterar på ett alldeles 
utmärkt sätt vårt befintliga nätverk av butiker samtidigt som den kommer att erbjuda 
våra kunder ett ännu större utbud av bilar. Jag är mycket glad att Kamux med sin nya 
butik kommer få en framträdande roll i Göteborg, Sveriges näst största stad. Butiken 
som öppnar i maj 2021 kommer bli Kamux största i Sverige,” säger Karri Kauppila, 
tillförordnad vd på Kamux Sverige. 

Kamux nya butik kommer ligga i Hisings Kärra, i ett livligt shoppingområde med 
utmärkta kommunikationer. De närmaste Kamux-butikerna, Borås och Varberg, ligger 
endast 60-70 kilometer bort, vilket är effektivt logistiskt sett. 

Ett nätverk av butiker och digital närvaro skapar kundnytta
“Kamux angreppssätt när det gäller att göra affärer utgår ifrån ett omnikanalnätverk där
digitala kanaler är avgörande i köpprocessen. De fysiska butikerna har även de en viktig 
funktion, då de betjänar kunder samtidigt som de bygger kännedom om varumärket. 
Göteborgsbutiken kommer ha plats för mer än 300 bilar, varav en del utomhus, vilket 
innebär ett utökat utbud. Vår megabutik i Göteborg kommer inte bara att betjäna 
människor i Göteborgstrakten utan gynna samtliga våra kunder,” säger Karri Kauppila.

Framgångsfaktorerna är pris och pålitlighet
“Kamux professionella inköp och kostnadseffektiva struktur möjliggör en överkomlig 
prisnivå, och att köra en begagnad bil är ett smart val. För oss är kundernas förtroende 
mycket viktigt – vi vill att en begagnad bil ska köpas med sinnesro. Vikten av 
trovärdighet betonas vid distansförsäljning. Vår tillväxt och expansion visar tydligt att 
det finns ett behov för vårt affärskoncept på den svenska marknaden,” säger Ilkka 
Virtanen, Director, International Business på Kamux.
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Kamux Corporation är en handelskedja specialiserad på försäljning av begagnade bilar 
och relaterade tjänster, som har vuxit snabbt. Kamux kombinerar handel online med 
ett omfattande butiksnätverk för att kunna ge kunden den bästa servicen var och när 
som helst. Förutom digitala kanaler har företaget totalt 78 bilbutiker i Sverige, Finland
och Tyskland. Sedan grundandet har företaget sålt mer än 300 000 begagnade bilar, 
varav 55 432 såldes under 2019. Kamux omsättning uppgick 2019 till 658,5 miljoner 



Euro. 2019 hade Kamux i genomsnitt motsvarigheten till 595 heltidsanställda. Kamux 
aktier är listade på Nasdaq Helsingfors-börsen.
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