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SAFE afdragssikring giver dine kunder større tryghed i hverdagen.  
Og det kan mærkes på kundetilfredsheden.
 
Med SAFE som tillæg til lånet fra Santander, vil dine kunder stadig  
være i stand til at betale af på deres billån, selvom de bliver afskediget 
eller sygemeldt, som følge af ulykke eller sygdom. Et stærkt tilbud, der 
er relevant for de fleste. Faktisk får 10% af alle SAFE kunder brug for 
deres afdragssikring.
 
Er du ikke allerede er en del af successen, så kontakt din Santander  
konsulent og hør hvordan SAFE kan hjælpe dig til både  
større kundetilfredshed og en stærkere forretning.

SAFE afdragssikring giver 
gladere kunder  

– og det smitter af på  
resten af butikken 
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Leder

SKAT har tid til at forberede en teknisk model

// Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark 

Der må ikke herske tvivl om, at 
AutoBranchen Danmark gerne 
ser, at den nuværende beskatning 
på biler bliver sænket. Når det er 
sagt, er det imidlertid også hold-
ningen, at hverken nyvogns- eller 
brugtvognsforhandlerne har finan-
sielle kræfter til at tage endnu en 
tur med registreringsafgiften i 
2018.

Branchen har i stedet brug for en 
timeout. Brug for, at de politiske 
partier freder autobranchen i en 
årrække, så der kommer ro og 
sikkerhed om priserne, og så for-
handlerne ikke lige foreløbigt skal 
opleve at blive brikker i et nyt po-
litisk spil.

Under de seneste forhandlinger 
havde den samlede autobranche 
et brændende ønske om at få æn-
dret den værdibaserede afgift til 
en teknisk model, der fastlægger 
beskatningen ud fra objektive kri-

terier så som vægt, CO2-forbrug 
og sikkerhedsudstyr. 

Med enkelte undtagelser var der 
bred politisk opbakning til den tek-
niske model, men ud fra de læk-
kede notater under forhandlinger-
ne kan man se, at SKAT havde 
en undskyldning om, at det ville 
tage mindst et år at udarbejde et 
nyt IT-system til at håndtere den 
tekniske afgiftsløsning.

SKAT’s praleliste over vellykkede 
IT-projekter er i forvejen ikke sær-
lig lang, og derfor var argumentet 
om den lange udviklingsfase af et 
nyt It-system også et tungtvejende 
argument for at fastholde den vel-
kendte værdibaserede model.

Nu stiller situationen sig imidlertid 
anderledes. Det er fremgået af de 
politiske forhandlinger, at der er 
meget bred politisk opbakning til 
en teknisk model, og at kun ét par-

ti ønsker at bevare den komplice-
rede værdibaseret afgift. Forhå-
bentligt har SKAT skrevet sig det 
bag øret.

Med en timeout i debatten om la-
vere afgifter og et folketingsvalg 
om senest halvandet år, er der der-
for rigeligt med tid til at forberede 
sig internt i SKAT. Gå i gang med 
udviklingen af et teknisk afgiftssy-
stem, så ingen politikere efterføl-
gende kan bruge SKAT som und-
skyldning for at modstå branchens 
og det politiske flertals ønsker. 

Når det er sket og udgangspunk-
tet er ændret til en teknisk løsning, 
tager autobranchen med glæde 
en tur mere med politikerne.

Adm. direktør, Gitte Seeberg
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910 kr. pr. tegnet forsikring

Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade

10 % mere i timepris på arbejdsløn ved forsikringsreparationer 

500 kr. ved opgørelse af totalskade

150 point til brug i Pondux

Medlemmer af AutoBranchen 
Danmark TJENER KASSEN på 

at sælge forsikringer

Når du sælger en forsikring, tjener du:

Sælger du 300 forsikringer om året, kan du tjene op til 300.000 kr. i ren provision

www.autobranchensforsikring.dk

Alene i 2015 er der blevt henvist biler til medlemmernes værksteder for 18 mio. kr. 

Ring og hør mere på 33 68 83 00
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Årsdag med rekruttering og lækre biler

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Spejlblanke og velduftende biler 
fra fine mærker skinnede om kap 
med næsten 300 deltagere, da 
AutoBranchen Danmark holdt års-
dag for sine medlemmer hos My 
Garage i Vejle den 15. november.
Egetæppers tidligere fabrik i ud-
kanten af den jyske by lagde ram-
mer til et bilmekka, der ikke har 
sit lige i Danmark. 

At skabe og vedligeholde netværk 
er en vigtig del af sådan en dag, 
men deltagerne fik også andre 
input med hjem. Nu har de fået 
idéer til at rekruttere nye medar-
bejdere. At de skal overbevise 
kvinder om, at autobranchen er 
interessant. At virksomhederne 
skal gøre sig mere lækre og vise, 
at de er en attraktiv arbejdsplads. 
At folkeskoleeleverne og deres 
forældre har brug for opdateret 
viden om autobranchen. For bare 
at nævne nogle få.

Årsdag

Årets Importør 2017 

Dacia blev kåret til Årets Importør til Auto-
Branchen Danmarks årsdag. Dacia scorer 
højest i alle fire kategorier og vinder blandt 
andet på konkurrencedygtighed, pris, garan-
tipolitik, reservedelsforsyning, tilbehørsforsy-
ning og på evnen til at motivere forhandlerne. 

TV-værten Cecilie Beck sprudle-
de og følte sig godt tilpas blandt 
bilforhandlere, værkstedsejere, 
autolakerere og samarbejdspart-
nere. Hun introducerede dagens 
oplægsholdere og holdt dem til il-
den med sine spørgsmål. Hun sty-
rede debatten om uddannelse og 
rekruttering, og hun sørgede for, 
at tidsplanen ikke skred trods mas-
ser af spørgelyst og engagement 
fra salen.

Efter årsdagen modtog samtlige 
deltagere et spørgeskema, hvor 
de blev bedt om at bedømme ind-
holdet, omgivelserne og hele da-
gen generelt.

99 procent af alle har svaret, at 
de vil deltage i AutoBranchen Dan-
marks årsdag igen til næste år.

Adm. direktør Anders Gadsbøll modtog prisen
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Årsdag

Ole Schack fortæller om sit liv og arbejde 

som Formel 1 mekaniker for Red Bull

Formand Hans Jørgen 

Jørgensen byder velkom-

men til årsdagen

Æresmedlem Allan Meiniche

Næstformand Lasse Jæger Jensen
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Åbningstale: Branchens fremtid er 
spændende og udfordrende

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Forhandlingerne om registrerings-
afgiften trak tænder ud på hele 
branchen i efteråret, og der er 
fortsat dele af loven, der rammer 
skævt. Ikke desto mindre har bran-
chen brug for en timeout – en 
pause fra nye forhandlinger.

Årsdag

Budskabet var åbenlyst, da Auto-
Branchen Danmarks adm. direk-
tør, Gitte Seeberg, holdt sin åb-
ningstale på organisationens års-
dag i Vejle den 15. november.

”Den nye afgift er en lappeløsning. 
Vores mål er fortsat at få en tek-
nisk baseret afgift, men signalet 
herfra er også, at branchen ikke 
skal stå model til et tilsvarende for-
handlingsforløb allerede næste år. 
Branchen har brug for en timeout. 
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Årsdag

Brug for at puste ud,” sagde Gitte 
Seeberg om de langstrakte for-
handlinger om registreringsafgif-
ten. Forhandlinger, der strakte sig 
over halvanden måned og foregik 
nærmest i fuld offentlighed, så bil-
salget bremsede helt op.

Direktøren skuede også fremad, 
hvor den nære og den lidt mere 
fjerne fremtid er både spænden-
de og udfordrende. På den korte 
bane er den første udfordring, at 
hele autobranchen har brug for at 
rekruttere arbejdskraft og få nye 
elever særligt på værksteder og 
hos autolakerere.

Derfor var rekruttering og det frem-
tidige arbejdsmarked også hoved-
temaet på årsdagen.

Den nye afgift er en lappeløsning. Vores mål er 
fortsat at få en teknisk baseret afgift

”Der ligger en kæmpe indsats for 
os alle i at blive bedre til at itale-
sætte erhvervsuddannelser over 
for de unge. Til at tage de unge ind 
og fortælle om succeshistorierne. 
Vise dem at man faktisk kan tjene 
en god løn og i nogle tilfælde også 
en pæn formue ved at gå hånd-
værkervejen,” sagde Gitte Seeberg.

Udfordringerne med rekruttering 
og fastholdelse af medarbejdere 
er ikke kun fremtid, men også nu-
tid. Lidt længere ude i horisonten 
venter udfordringerne med fører-
løse biler og lignende:

”Hele autobranchen står over for 
en fremtid, der radikalt kommer til 
at ændre vores forhold til biler og 

mobilitet. Vi har kun set begyndel-
sen og fået en lille forsmag. El- 
og hybridbiler er for alvor blevet 
alternativer til den gamle benzin- 
eller dieselbil. Samtidig står fører-
løse biler på spring til at blive slup-
pet løs, og man taler om smart ci-
ties og connected cars uden, at 
vi helt forstår rækkevidden af den 
nye teknologi og konsekvenserne 
for hverken forbrugerne eller os 
andre.”

Det er direktørens intention, at 
AutoBranchen Danmark leder ud-
viklingen og gør sin indflydelse 
gældende både på EU- og natio-
nalt plan, og på den måde sikre at 
ingen medlemmer bliver kørt over 
af den nye udvikling.
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Fremtidens medarbejder 
vil være stolt 

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Årgangene er blevet mindre og kon-
kurrencen om fremtidens medar-
bejdere bliver hårdere og hårdere. 

Ligesom i andre håndværksfag har 
hele autobranchen brug for med-
arbejdere i årene, der kommer. Det 
gælder både hos autolakerere, 
værksteder og forhandlere.

Rundt regnet 75 procent af Dan-
marks unge kigger først og frem-
mest mod gymnasier og andre 
skoler, når de skal videre fra fol-
keskolen. Det er et problem, som 
håndværksfagene er nødt til at 
tage alvorligt.

Årsdag

”I skal vende perspektivet. I skal 
gøre jer lækre. For hvis arbejdsta-
geren ikke vil komme til arbejdsgi-
veren, må arbejdsgiveren komme 
til arbejdstageren,” sagde fremtids-
forsker Marianne Levinsen fra Cen-
ter for Fremtidsforskning, da hun 
talte til deltagerne på AutoBran-
chen Danmarks årsdag.

”De unge føler sig ikke voksne, 
før de er omkring 30 år gamle, og 
venskaber betyder meget for dem. 
Derfor kunne det være en god idé 
at skabe fællesskab for den unge 
elev på arbejdspladsen – måske 
med en eller flere andre unge. El-
ler måske sætte en mentor på.”

De unge vil redde verden og føle sig stolte af deres 
arbejde. De vil kunne fortælle andre, hvor godt det 
går dem. Derfor skal I også vise dem, hvordan de er 
med til at holde Danmark kørende

Marianne 

Levinsen
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Årsdag

”De unge vil redde verden og føle 
sig stolte af deres arbejde. De vil 
kunne fortælle andre, hvor godt 
det går dem. Derfor skal I også 
vise dem, hvordan de er med til 
at holde Danmark kørende, hvis 
de arbejder i autobranchen. Eller 
at de kan tjene en god løn i bran-
chen,” fortsatte hun.

Marianne Levinsen holder de en-
kelte generationer op mod hinan-
den. Hun fortæller, at ”New Mille-
nium-generationen” er den første 
verdensborger. De har verden for 
deres fødder. De deler hverdagen 

på sociale medier, jagter ”likes” 
og tilkendegivelser. 

I Danmark forventer de fleste frem-
gang hvert eneste år – mere i løn 
og bedre goder af forskellig art. 
Medarbejdere forventer, at vilkår, 
løn og rammer er i konstant frem-
gang på arbejdspladsen.  

”Men mange unge er bare til tider 
skuffede over virkeligheden,” kon-
staterer Marianne Levinsen i sit 
sprudlende foredrag. 

Ifølge Marianne Levinsen hand-
ler den store søgning mod gym-
nasiet om, at de unge på den måde 
køber sig mere tid. De får en pau-
se fra beslutninger om fremtiden. 
De vil se billeder og høre historier 
om mulighederne og de forskel-
lige typer af arbejdsliv. 

”De unge har forventninger til ar-
bejdspladsen. De forventer fair og 
retfærdig løn, fryns og lækre omgi-
velser. Gerne fleksible arbejdstider, 
så der også er plads til fritiden, og 
så har vi det, vi kalder ”instant gra-
tification” (øjeblikkelig tilfredsstillel-
se). Ros mig, se mig hele tiden og 
hver dag. Og tilgiv mig. Som ung 
er bekræftelse og feedback meget 
afgørende for, at man føler sig til-
pas og værdsat,” siger forskeren.

Hun har også gode råd til autobran-
chen og dens virksomheder.

”I skal åbne lokalt for børn og unge 
og fortælle, om de mange mulighe-
der og vise de mange muligheder. 
De fleste vil enten redde verden el-
ler tjene mange penge. I skal vise 
dem billeder på de mange mulig-
heder, hvad angår indtjening, kar-
riere, arbejdsplads og fællesskab.”

Marianne 

Levinsen
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Debat: Der er brug for flere 
kvinder i autobranchen

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Kønsgrænserne skal brydes ned, 
og kvinderne skal i højere grad 
være en del af autobranchens 
værksteder, malerværksteder og 
salgslokaler.

Sådan lød det overordnede bud-
skab fra debatten på AutoBran-
chen Danmarks årsdag den 15. 
november.

”Vi fremstår rå. At være mekani-
ker handler ikke kun om at ligge 
på ryggen i en snedrive og repa-
rere på en lastbil. Der er et kæm-
pe potentiale i at bryde kønsgræn-
serne ned,” sagde Ejgild Christen-
sen, der er adm. direktør i STS 
Biler og har plads i såvel Auto-

Årsdag

Branchen Danmarks uddannel-
sesudvalg og bestyrelse og i be-
styrelsen i Toyotas forhandlerfor-
ening.

Han debatterede sammen med 
produktionsdirektør Stefan Han-
sen, Pierre.dk, Lars Kunov, direk-
tør for Danske Erhvervsskoler og 
-Gymnasier og AutoBranchen 
Danmarks adm. direktør Gitte 
Seeberg.

De fire debattører var ganske eni-
ge om, at autobranchen skal ar-
bejde for at få fat i kvalificeret ar-
bejdskraft. Det bliver sværere og 
sværere til trods for, at der i medi-
erne aldrig er blevet talt så meget 

om problemerne med at skaffe 
unge til erhvervsuddannelserne, 
som der bliver i disse måneder.

Blandt autolakererne er kvinder 
på værkstedet knapt så usædvan-
ligt, men der er stadig plads til for-
bedring. 

”Flere unge kvinder har søgt mod 
os, og vi er lykkedes med at fan-
ge dem ind. Det betyder faktisk 
også, at drengene opper sig lidt,” 
sagde Stefan Hansen med et smil 
på læben.

Ejgild Christensen havde endnu en 
pointe, der handlede om trivsel og 
jagten på nye medarbejdere.

”Hvis det er længe siden, at I har 
spist i frokoststuen, så gå derned 
en dag og se på, om det er et rart 
sted at være. Der kan man ofte 
se, om man er attraktiv nok for 
nye medarbejdere,” sagde han.

Jobbet er forandret med årene
Uddannelsen, erhvervsskolerne 
og folkeskolen blev også vendt i 
debatten. Ikke alle i branchen er 
lige begejstrede for samarbejdet 
med erhvervsskolerne og måske 
heller ikke med uddannelsernes 
opbygning.

”Jeg er bekymret over den eks-
tremt høje specialisering. Allere-
de efter 20 uger skal vores elever 
vælge, om de vil arbejde med per-
sonvogne, lastbiler, være karros-
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Årsdag

seritekniker og så videre. Den 
specialisering kunne jeg godt tæn-
ke mig, at man ventede med,” 
sagde Lars Kunov.

Samarbejdet med folkeskolerne 
kan også styrkes, men først og 
fremmest kan der skrues op for 
synligheden. 

”De unge retter sig efter forældre-
ne. At være på et autoværksted i 
dag er et helt andet job end for 30 
år siden, men det ved forældrene 
ikke, så vi skal også have fat i de 

unges forældre. I øvrigt går man  
glip af 50 procent af rekrutterings-
grundlaget ved ikke at henvende 
sig til de unge kvinder,” sagde Ej-
gild Christensen.

Fra salen bemærkede adm. di-
rektør Pierre Martin Iversen, der 
er Ford-forhandler i Sønderborg, 
at han i sit firma fornylig havde 
fået kontakt med en ung mand, 
der havde haft det skidt i folke-
skolen, men havde vist sig at 
være en særdeles god og kom-
petent arbejdskraft.

”Ja, hvis vi har en holdning om, 
at vi ikke kan bruge de svage fra 
folkeskolen, så får vi aldrig løftet 
vores fag op, hvor vi gerne vil have 
det,” kommenterede Stefan Han-
sen, der også slår et slag for, at 
der skal være plads til alle, hvis 
man vil udvide rekrutteringspo-
tentialet i branchen.

Gitte Seeberg noterede, at der 
er potentiale i at få flygtninge ind 
i autobranchen og bad derefter 
direktør for Danske Erhvervssko-
ler og -Gymnasier, Lars Kunov 
om at give sit bud på, hvad auto-
branchen kan gøre for at tiltræk-
ke unge lærlinge, pegede han på 
folkeskolen.

”I skal ud i folkeskolerne – eller 
endnu bedre – have folkeskoler-
ne ud til jer. Invitere dem på be-
søg og lære dem, hvad det vil sige 
at arbejde i autobranchen i da-
gens Danmark.”

Cecilie Beck, Gitte Seeberg, Stefan Hansen, Ejgild Christensen og Lars Kunov
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KORT•NYT

SKAT udsætter 
standardformularer 
og suspenderer 
niveaulister

Lovforslaget om ændret registre-
ringsafgiftslov medførte et par re-
levante ændringer.

På baggrund af høringssvarene 
fra blandt andre AutoBranchen 
Danmark blev et forslag til ændrin-
gen af registreringsafgiftsloven 
vedtaget. Det udskyder fristerne 
for offentliggørelse af standardfor-
mularer. Skatteministeriet vil nu til-
lade en længere periode til udar-
bejdelse af kontrakterne. Hensig-
ten er nu, at fristerne for offentlig-
gørelse af standardformularerne 
ændres fra 1. april 2018 til 1. ja-
nuar 2019, samt at fristen for den 
obligatoriske anvendelse af disse 
ændres fra 1. maj 2018 til 1. febru-
ar 2019. Det betyder også, at den 
næste ajourføring af niveaulister-
ne vil ske i slutningen af januar 
2018 samt at de gældende niveau-
lister for handelsprisniveauerne 
suspenderes.

Ny vejledning om syn af køretøjer på vej

Færdselsstyrelsen har meldt ud, at man vil udsende en opdateret vej-
ledning om syn af køretøjer med gyldighed fra 1. januar 2018.

Udkastet er sendt til høring i en begrænset kreds og AutoBranchen Dan-
mark har fået lov at kigge i det. Den endelige udgave vil blive lagt på 
Færdselsstyrelsens hjemmeside i begyndelsen af december. Umiddel-
bart er der ikke lagt op til store ændringer, men derimod præciseringer 
af regler. For lastbiler skal dog blandt andet bemærkes en ændret regel 
om vægtberegning for biler med kran og eventuel instruktion om brug.

SKAT ophæver toldsyn for eksportkøretøjer 
under 10 år

SKAT har besluttet, at man fra 1. november 2017 ophæver det obliga-
toriske toldsyn for køretøjer under 10 år. Det betyder, at alle køretøjer 
under 10 år ikke længere skal til toldsyn. SKAT kan dog til enhver tid 
bede om at få sendt et køretøj under 10 år til toldsyn, såfremt de finder 
det nødvendigt. Reglerne for køretøjer over 10 år ændres ikke. Det be-
tyder, at alle køretøjer over 10 år fortsat skal til toldsyn, når de skal eks-
porteres, og hvor der søges om eksportgodtgørelse. Fra den 1. juli 2017 
stillede SKAT krav om at alle køretøjer, der blev eksporteret, og hvor 
der blev søgt om eksportgodtgørelse, skulle toldsynes.



Kursus

Rundtur i konkurrencerettens kringelkroge

// Sebastian Feirup, digital redaktør i AutoBranchen Danmark

Kender du dine rettigheder som 
forhandler? Det spørgsmål var ud-
gangspunktet for to velbesøgte 
kurser, AutoBranchen Danmark 
gennemførte i henholdsvis Høje 
Taastrup og Kolding. 

Omdrejningspunktet for kurserne 
var konkurrenceretten - erhvervs-
livets grundlov. Under kyndig vej-
ledning fra Frederik André Bork, 
partner i Bruun & Hjejle, fik delta-
gerne en guidet tur rundt i alle af-
krogene af konkurrencerettens mu-
ligheder og faldgruber. Og der er 

Skal der styr
på væskerne?
Cogetil projekterer og
installerer i hele danmark.
Vi har udstyret, hvis I har pladsen.

COGÉTIL SCANDINAVIA APS      BENSHØJ INDUSTRIVEJ 13A      SDR. ONSILD, 9500 HOBRO      MAIL: COGETIL@COGETIL.DK

Mobil Adblue Trolley “rigtig skarp pris”
9.995,00 DKK  //  Gældende indtil 31/1 2017 

 

DISPENSERS

PLASTIC TANK
200 LITER
IKKE INKLUDERET

Nyhed

1

FULLY AUTOMATIC

2
3

FEATURES1.  ISO universal påfyldning:
Påfyldningsstudsen er kompatibel med 
alle bilmærker.
Patenteret sensor med automatisk luk 
eliminere riskoen for overfyldninger.

2. 100% Automisk:
Delpin Pro er ekstrem let at bejene og
reducere derved påfyldningstiderne. Det
digitale tælleværk viser forbrugt liter, hele
påfyldningsprocessen foregår
100 % automatisk.

3. Justerbar flowrate:
Justerbar flowrate 3-11 l/min.

4. Selvrensende påfyldning
Patenteret system som altid sikre ren
påfyldningsspids uden yderligere
vedligeholdelse

5. Passer til 60 og 200 liters
Justerbar hjul afstand så vognen kan til
passes 60 eller 200 liters tromler.

Mobil Adblue trolley/unit til værkstedet
Dieselbiler med Adblue-system kræver periodisk genopfyldning, med det rigtige udstyr undgås spild og mængden der dispenseres 
registreres.

Et tryk på startknappen og elpumpen genopfylder bilen, slår automatisk fra når tanken er fuld.

Det innovative lukkede system forhindrer damp og lugt fra at lække ud og beskytter AdBlue® mod ethvert eksternt 
forurenende stof.

Luften i bilens tank overføres til tromlen, når bilen genopfyldes.

Viste model  
F00100300

Varenr. 
Cogetil/ Puisi

Beskrivelse
Flow-rate Forbrug Slange On/Off

l/min

Battery Charger

AC V./Hz
Power
Watt

Amp.

max.
Lgd Ø switch

31040 / F00100200 DELPHIN PRO 230 volt 3 - 11 230V 50/60Hz 400 1,95 2 m 3/4” YES

3 - 9 230V 50/60Hz 100 7 1,9 m 3/4” YESDELPHIN PRO 12V Batteri version 310041/ F00100300

Pris
DKK

9995

10995

god grund til at følge med i timen 
– for bødestørrelserne, hvis man 
ikke retter sig efter reglerne, er i 
millionstørrelsen.

Forholdet mellem forhandler og 
importør var genstand for debat 
og en lang række spørgsmål un-
dervejs på kurset. Hvad må en im-
portør juridisk forlange i en impor-
tørkontrakt – og hvad må forhand-
lerne aftale indbyrdes? De spørgs-
mål og mange flere fik de frem-
mødte svar på. 

Kurset vil blive afholdt igen i løbet 
af 2018, og vi opfordrer alle med-
lemmer til at deltage, så de står 
stærkere i forhold til forhandlingen 
af deres næste importørkontrakt. 
At dømme efter tilbagemeldinger-
ne fra kurset vil det være en for-
middag, som er givet godt ud. 
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Uddannelse

Uddannelse: Trepartsaftalen indfrier de 
fleste af autobranchens ønsker

// Anna-Marie Kold Jensen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i AutoBranchen Danmark

stiger VEU-bidraget og omvendt. 
Derved afspejler VEU-bidragene 
det reelle finansieringsbehov, og 
vi undgår situationen med en stor 
virksomhedsfinansieret opsparing 
i systemet.  

VEU-godtgørelsen hæves de næ-
ste fire år, fra 80 procent til 100 
procent af højeste dagpengesats, 
som et incitament til at benytte 
AMU-kurserne. Forhøjelsen finan-
sieres af virksomhedernes VEU-
indbetaling.

2. Én indgang til voksen- og 
efteruddannelsestilbuddene
Der etableres én national platform 
med virkning fra 2020, hvor virk-
somheder og medarbejdere kan 
få viden om samtlige muligheder 
indenfor hele voksen- og efterud-
dannelsessystemet. Platformen 
er en videreudvikling af www.ef-
teruddannelse.dk og vil også være 
stedet, hvor virksomhederne frem-
over søger om VEU-godtgørelse 
i forbindelse med tilmelding til kur-
ser. For videregående voksen- og 
efteruddannelser, fx Automotive 
Management (AAU) på akademi-
niveau, vil der på portalen være 
links til statens voksenuddannel-
sesstøtte via et SVU-ansøgnings-
modul. Den nye nationale platform 
vil i særdeleshed lette virksomhe-
dernes ansøgning og udbetaling 
af VEU- og SVU-godtgørelse, hvil-
ket er noget, AutoBranchen Dan-

marks medlemmer i dag oplever 
som komplekst og administrativt 
tungt. 

3. Styrket fleksibilitet og kvali-
tet i tilrettelæggelse og indhold
Et kardinalpunkt for AutoBranchen 
Danmark er styrket fleksibilitet og 
kvalitet i efteruddannelsesudbud-
det. I aftalen har parterne afsat 280 
millioner kroner til en fire-årig takst-
forhøjelse af AMU samt 140 milli-
oner kroner til en kvalitetspulje, 
fordelt med 20 millioner kroner i 
2018 og 40 millioner kroner fra 
2019-2021.  Parterne har afsat 
midler i det nye efteruddannelses-
system til at kunne løfte kvaliteten. 

Styrkelsen af fleksibiliteten i sy-
stemet, handler om systemets re-
aktionsevne ved nye kompeten-
cebehov. Autovirksomhederne op-
levelser det nuværende system 
som meget trægt og ude af tit med 
branchens behov for hurtigere re-
aktion. Parterne har i aftalen ind-
skærpet, at det forhold skal æn-
dres markant.

4. Livslang læring og tydelige 
karriereveje
I aftalen er der afsat 400 millioner 
kroner til en omstillingsfond, mål-
rettet ufaglærte og faglærte. Fon-
dens formål er at bidrage til ar-
bejdskraftens jobmobilitet. Man 
vil kunne opnå støtte til efter- og 
videreuddannelse i både arbejds-

Regeringen og arbejdsmarkedets 
parter indgik i oktober en fireårig 
trepartsaftale til 2,5 milliarder kro-
ner. Målet er at skabe et mere at-
traktivt og fleksibelt efteruddan-
nelsessystem til glæde for virk-
somheder og medarbejdere.

Frem mod 2021 vil parterne inve-
stere de 2,5 milliarder kroner i in-
citamenter, der skaber mere ef-
terspørgsel på efteruddannelse i 
det offentlige system. 

De vil også tilbagebetale 680 mil-
lioner kroner til private og offent-
lige virksomheder. De penge skal 
tages af en pulje på 3,2 milliarder 
kroner, som virksomhederne har 
opsparet i systemet. Tilbagebeta-
lingen sker i slutningen af 2017. 
I den foregående politiske proces 
har AutoBranchen Danmark ar-
gumenteret for syv konkrete øn-
sker til en forbedring af VEU-sy-
stemet, primært rettet mod AMU-
systemet. Fem af disse ønsker er 
blevet indfriet og indgår i aftalen:

1. Forbedret VEU-godtgørelse
Fra 2018 nedsættes virksomhe-
dernes VEU-bidrag med cirka 190 
kroner pr. medarbejder. Det sva-
rer til en samlet bidragsnedsæt-
telse for arbejdsgiverne på i alt cir-
ka 400 millioner kroner. Fremover 
skal virksomhedernes indbetaling 
til VEU afstemmes i forhold til VEU-
aktiviteterne. Stiger aktiviteterne, 

16 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



tid og fritid. Netop opkvalifice-
ring af ufaglærte, som søger ind 
i autobranchen er et stort behov 
og ønske. 

Aftalen lægger op til en øget brug 
af realkompetencevurderinger, 
som betyder at medarbejderes er-
hvervede færdigheder i en virk-
somhed som giver point  i forhold 
til at opnå en fuld grunduddannel-
se og/eller videreuddannelse. I 
AutoBranchen Danmark har vi 
længe ønsket mere fokus på re-
alkompetencevurderingerne, for-
di der foregår meget oplæring i 
branchen, som ikke anerkendes 
i det formelle uddannelsessystem. 
Med merit vil den enkelte medar-
bejder få et uddannelsesbevis via 
et afkortet uddannelsesforløb. 

5. Øget digitalisering i afvikling 
af efteruddannelse
I aftalen indgår en udviklingspul-
je, som løber over fire år og sæt-
ter fokus på e-læring og digital 
fjernundervisning. Formålet er, at 
udvikle modeller og incitaments-
strukturer for idriftsættelse, an-
vendelse, vedligehold og effekt-
måling af et digitalt VEU-udbud. 
AutoBranchen Danmark ønskede, 
at fokus var på både digitale un-
dervisningsformer og digitale kom-
petencer, og det har vi nu fået. 

Det bliver mere attraktivt at gen-
nemføre digitale læringsforløb og 
for virksomhederne betyder det, 
at der i forsøgsperioden opnås 
VEU-godtgørelse til digitale un-
dervisningsforløb, også når un-
dervisningen afholdes som ikke-
tilstedeværelsesundervisning. I 
samarbejde med udvalgte er-
hvervsskoler, vil AutoBranchen 

Danmark engagere sig i at etab-
lere digitale efteruddannelsesfor-
løb til gavn for medlemmerne, in-
denfor den fire-årige forsøgspe-
riode. 

Aftalen mangler at kvalitetssik-
re AMUs "brand" og kursusind-
holdet
Parterne har afsat 420 millioner 
kroner til et kvalitetsløft ved en 
taxameterforhøjelse af AMU. Vi 
mener, at der i høj grad også er 
behov for at modernisere AMUs 
"brand", hvis det offentlige efter-
uddannelsesmarked skal kick-
startes. 

Voksen efter - og videreuddannel-
se indgår i dag direkte i mange 
virksomheders vækstmotor,  og 
derfor bør AMU-centrenes rolle i 
relation til lokal og regional er-
hvervsudvikling defineres og være 
tydelig.  AutoBranchen Danmark 
så gerne et helt nyt "brand", så 
skolernes slidte image dermed løf-
tes. Med et nyt "brand" og en ny 
defineret rolle, vil skolerne også 
kunne tiltrække helt nye lærerka-
paciteter.

En absolut afgørende succesfak-
tor for et nyt efteruddannelsessy-
stem er også, at brancheorgani-
sationer, som har en interesse i 
AMU-systemet, indgår i den cen-
trale udvikling og styring af de 
brancherettede kurser. Heri ligger 
nøglen til at kvalitetssikre udbud-
det. Det er alene brancherne, der 

kan behovsafdække og udvikle 
tydelige karriere- og uddannelses-
spor samt definere klare kvalitets-
mål. Aftalen giver dog mulighed 
for, at virksomheder og skoler lo-
kalt kan skræddersy og afvikle 
kurser sammen. 

Afslutningsvis rummer aftalen 
forbedringer i forhold til virk-
somhedernes bonusordning for 
elever samt erhvervsuddannel-
sernes økonomi
Virksomheder, der opfylder deres 
kvote for elever, og som - sam-
menlignet med de seneste tre år 
- gør en yderligere indsats, vil 
opnå en bonus på 25.000 kroner 
pr. praktikårselev. Den nye bonus-
ordning gælder fra 2018. 

Regeringen vil i forbindelse med 
forhandlingerne om Finansloven 
for 2018 søge tilslutning til at for-
længe kvalitetsudviklingspuljen til 
erhvervsuddannelserne på 150 
millioner kroner i 2018. 

Aftalens fremadrettede politi-
ske proces
Trepartsaftalen udmøntes nu i en 
række lovforslag og bekendtgø-
relser som sendes i høring. Afta-
lens dele bliver indført frem til 
2020. AutoBranchen Danmark 
følger implementeringsproces-
sen tæt, og afgiver høringssvar, 
hvor det fortsat er vigtigt, at auto-
branchens stemme høres. Næ-
ste høringssvar skal afgives 11. 
december.

Uddannelse
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Persondata

Jo bedre en bil du leverer fra starten desto højere er dine chancer for at få halveret selvrisikoen. 
Skulle et uforudset nedbrud alligevel opstå, kan du undgå de meget dyre reklamationsomkost-
ninger, som kan ødelægge avancen og mere til ved den konkrete bilhandel. Du kan desuden 
beskytte dine kunder mod pludselige fejl og nedbrud i op til 24 måneder fra bilen er blevet solgt. 
Læs mere om Just in Case på autoconcept.dk eller abdk.dk. 

Du er også velkommen til at kontakte AutoConcept på telefon 89 88 22 71

• Max erstatning pr. skade: 30.000 kr ex. moms 
• Selvrisiko de første 3 mdr: 5.000 kr
• Selvrisko resterende mdr: 2.500 kr, såfremt der ikke har været skade de første 3 mdr

YOUR INSURANCE PROVIDER

JUST IN CASE JUST IN CASE

JUST IN CASE JUST IN CASE

JUST IN CASE JUST IN CASE

+6 mdr6 mdr +12 mdr +18 mdr

DEALER

JUST IN CASE 
Forsikringen som hjælper dig igennem købelovens reklamationsperiode! 

Kan tegnes fra 895 kr for 6 mdr



I persondatalovgivningen findes en 
del begreber, som kræver en for-
klaring. En virksomhed, der behand-
ler personoplysninger om andre 
personer er enten dataansvarlig el-
ler databehandler for en dataan-
svarlig. 

En behandling er alt, hvad der sker 
med personoplysningen, såsom at 
indsamle den, registrere den, op-
bevare den, videregive den, eller 
slette den. 

Det er vigtigt, at man kender sin 
rolle i forbindelse med behandlin-
gen, fordi der er forskellige krav alt 
afhængig af, hvilken rolle virksom-
heden har. Det er som udgangs-
punkt den dataansvarlige, der har 
ansvaret for, at en behandling af 
personoplysninger lever op til reg-
lerne i forordningen herunder fx:

• Om virksomheden har lov til at 
behandle de oplysninger, som 
virksomheden er i besiddelse 
af (om virksomheden har et be-
handlingsgrundlag) 

• Om virksomheden er i stand til 
at efterleve de registrerede per-
soners rettigheder (fx i form af 
virksomhedens oplysningsfor-
pligtelse, som kan opfyldes ved 
hjælp af en privatlivspolitik) 

Persondata og nøglepunkterne

// Christine Jans, advokatfuldmægtig i AutoBranchen Danmark

En dataansvarlig bestemmer hvor-
dan og med hvilke formål person-
oplysningerne må behandles, her-
under indsamling, sletning og/eller 
videregivelse af oplysningerne. 

Når en virksomhed behandler per-
sonoplysninger om sine kunder, er 
den dataansvarlig. 

En databehandler behandler per-
sonoplysningerne på den dataan-
svarliges vegne og følger dermed 
den instruks, som er fastsat af den 
dataansvarlige. 

En dataansvarlig må kun bruge da-
tabehandlere, der kan garantere, 
at de vil gennemføre de passende 
tekniske og organisatoriske proce-
durer så behandlingen opfylder kra-
vene i lovgivningen. 

En databehandler tager sig typisk 
af disse opgaver:

• Hvilke IT-systemer eller meto-
der der skal bruges til behand-
ling

• Hvordan personoplysningerne 
skal opbevares

• De nærmere sikkerhedsforan-
staltninger

• Hvordan personoplysninger 
overføres til andre

• Hvordan personoplysninger 
genfindes 

• Metoder til at sikre, at slettefri-
ster overholdes

• Metoder til at slette personop-
lysninger 

Når I har en IT-leverandør, der ude-
lukkende handler efter instruks og 
udfører elektronisk databehandling 
af personoplysninger for jer (som 
dataansvarlig), er IT-leverandøren 
databehandler.  Økonomi-, og DMS-
systemer falder ind under katego-
rien databehandler. Der skal derfor 
laves databehandleraftaler med fx 
Bilinfo, Bluegarden, Biltorvet (Auto-
Desktop) og CDK (Dracar). 

Det er ikke lovligt, hvis databehand-
leren uden den dataansvarliges 
godkendelse bruger oplysningerne 
til sine egne eller nye formål. 

Der skal mellem den dataansvar-
lige og databehandleren laves en 
databehandleraftale. Aftalen skal 
være en skriftlig kontrakt eller an-
det retligt dokument, som er bin-
dende for parterne. Dokumentet 
skal også  kunne findes elektronisk. 

Persondata
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Persondata

I forhold til lovgivningen skal føl-
gende være indeholdt i databehand-
leraftalen:  
• Genstanden for behandlingen 

(hvad skal databehandleren 
lave?) 

• Varigheden af behandlingen 
• Behandlingens karakter (her 

beskrives med hvilke aktivite-
ter databehandlingen skal ske 
- fx at databehandleren forbe-
reder markedsføring i form af 
elektroniske nyhedsbreve)

• Behandlingens formål (fx mar-
kedsføringstiltag)

• Typen af personoplysninger 
(hvilke oplysninger behandles? 
Fx navn og CPR-nummer)

• Kategorier af registrerede 
(hvem er registreret – fx kun-
der, medarbejdere) 

• Parternes rettigheder og for-
pligtelser 

Hvilke rettigheder og forpligtelser 
har parterne efter lovgivningen?
• Behandling må kun ske efter 

dokumenteret instruks fra da-
taansvarlig til databehandleren

• Personer, der er autoriseret til 
at behandle oplysninger, skal 
være underlagt fortrolighed 
(ved lov eller i aftalen) 

• Der skal være procedurer for 
behandlingssikkerhed 

• Databehandleren skal slette el-
ler tilbagelevere personoplys-
ninger til den dataansvarlige, 
når tjenesten er ophørt 

• Databehandleren skal stille sig 
til rådighed og levere alle op-
lysninger for inspektioner fra 
den dataansvarlige. Ydermere 
skal databehandleren give in-
formation til den dataansvarli-
ge fx ved sikkerhedsnedbrud

• Den dataansvarlige skal løben-
de tjekke, om databehandleren 
overholder kravene

• Databehandleren skal omgå-
ende underrette den dataan-
svarlige om instrukser i strid 
med persondataforordningen, 
EU-ret eller national ret 

Almindelig videregivelse af op-
lysninger – fra én dataansvar-
lig til en anden dataansvarlig 
Der er ikke altid tale om en situa-
tion, hvor der er en databehand-
ler. Derimod kan der være en si-
tuation, hvor en dataansvarlig (fx 
en forhandler) videregiver oplys-
ninger til en anden selvstændig 
dataansvarlig (fx SKAT, finansie-
ringsselskab, forsikringsselska-
ber, importør og Det Digitale Mo-
torregister). 

De videregivne oplysninger bliver 
nemlig behandlet til hver deres 
nye formål, og virksomhederne 
har selv vurderet, hvilke oplysnin-
ger, der er nødvendige for at fore-
tage behandlingen. 

Her skal der ikke være en data-
behandleraftale, men du skal sik-
re dig, at du må videregive oplys-
ningerne og at modtageren må 
modtage oplysningerne. 

Den part, som modtager oplys-
ningerne vil så være dataansvar-
lig for den efterfølgende behand-
ling af personoplysningerne. Mod-
tageren skal sikre sig at have et 
behandlingsgrundlag for at kunne 
behandle oplysningerne og skal 
også opfylde sin oplysningspligt 
overfor den registrerede. 

Opsummering om persondata
På højre side kan du finde et års-
hjul som beskriver de processer, 
der skal starte i virksomheden al-
lerede nu. Den nye persondata-
lovgivning træder i kraft den 25. 
maj 2018, og her findes både nye 
krav og meget højere bødestør-
relser end hidtil set. Derfor er det 
vigtigt at sætte sig ind i reglerne 
hurtigst muligt. 

AutoBranchen Danmark har lavet 
en folder om reglerne, samt reg-
lerne om markedsføring med mas-
ser af praktiske eksempler fra en 
forhandlers hverdag. Folderen kan 
gøre kravene i lovgivningen mere 
jordnære.  

AutobBanchen Danmark har også 
lavet skræddersyede dokumen-
ter om: 

• Samtykketekst til modtagelse 
af direkte markedsføring

• Privatlivstekster
• Databehandleraftale til brug 

for videregivelse af oplysnin-
ger fra en forhandler til en im-
portør. Aftalen giver importø-
ren lov til at sende markeds-
føringsmateriale ud på vegne 
af forhandleren, da dette el-
lers kræver et separat sam-
tykke fra den registrerede per-
son, for at dette må ske 

Som det kan ses på årshjulet, 
så anbefaler AutoBranchen Dan-
mark medlemmer at være i gang 
med punkterne 1-4 på nuvæ-
rende tidspunkt. Dokumenterne 
på hjemmesiden hjælper med 
punkterne. 
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Persondata

Årshjul: Sådan skal autobranchens virksomheder gøre for at leve op til 
den nye lovgivning om persondata

AutoBranchen Danmarks årshjul hjælper din virksomhed med at få styr på reglerne i den nye persondatalovgiv-
ning, der træder i kraft til maj.

Har din virksomhed styr på punkterne indtil nu?

Fra maj – juni 2017:

 

Find en medarbejder, som har

 

hovedansvaret for alle opgaver

 

vedrørende persondata

Fra maj – september 2017:

 

Afdæk virksomhedens 
processer i forhold til behand-
ling med persondata 
(AutoBranchen Danmark 
udarbejder spørgeskema)

Fra maj 
– september 2017:  
Afdæk virksomhedens 
processer i forhold til 
eksterne samarbejds-
partneres behandling af  
personoplysninger  

Fra maj 
– december 2017:

 Udarbejd databehand-
leraftaler med eksterne 
parter, fx it-leverandører

 (Se AutoBranchen 
Danmarks tjekliste)

 

Fra januar – februar 2018:

 
Lav interne procedurer i forhold til de 
registreredes rettigheder

 
(AutoBranchen Danmark leverer

 
eksempel)

Marts 2018:
Lav procedure ved 
sikkerhedsnedbrud 
(AutoBranchen Danmark 
leverer eksempel)

April 2018:
Sørg for at jeres 
systemer kan håndtere 
krav om dataportabilitet

 

(overflytning af
 

personoplysninger)

Maj 2018 og fremadrettet:
Løbende dokumentation,

 

træning og kontrol med 
overholdelse af persondata-
lovgivningen 

Fra marts – april 
2018: 
Dokumentation 
over virksom-
hedens processer 
til brug for fremvis-
ning til Datatilsynet
(AutoBranchen 
Danmark leverer eksempel)
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OBS: følgende skal i være opmærksom på:

•	 Få overblik over forhandlerkontrakter (indsend dem gerne til AutoBranchen Danmark for at få dem vurderet)
•	 Få styr på samtykketekster (se AutoBranchen Danmarks blanketter)
•	 Få styr på privatlivspolitikker (se AutoBranchen Danmarks blanketter)
•	 Implementer databehandleraftale mellem forhandler og importør (se AutoBranchen Danmarks blanketter)
•	 Få styr på persondatalovgivningen med AutoBranchen Danmarks folder: Persondata - hvem, hvad, hvor og hvordan?

Blanketterne findes på AutoBranchen Danmarks hjemmeside under medlemsfordele.
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Stort udvalg, kerneområder, on-
line-finansiering og omgående le-
vering er nogle af de udtryk, som 
ligger først for, når det gælder 
Kraft Biler i Fredericia og Horsens.

Der er fart på forhandleren, som 
gerne prøver nye ting af og udfor-
drer de gamle vaner trods mere 
end 30 år i branchen. Forhandle-
ren ved Lillebæltsbroen er nemlig 
svær at komme udenom som en 
stor dansk brugtbilforhandler. 

”Først og fremmest er det rigtigt, 
at kunderne godt ved, hvor vi lig-
ger. Der er aldrig nogen, som si-
ger, at de ikke kunne finde os. 
Vores butik i Horsens ligger også 
ved indfaldsvejen, så adresser-
ne er gode, siger Jacob G. Niel-
sen, der er en af de tre indeha-
vere af Kraft Biler.

”Vi er jo jyder, så vi er ikke me-
get for at bruge for store ord, 
men det går ganske godt,” siger 
han videre.

Ganske godt er nærmest en un-
derdrivelse. Sammen med deres 
team sælger de masser af biler 
hvert år. Salgstallet er konstant lige 
under 1600 biler årligt. Ydermere 
får virksomheden særdeles man-
ge og gode anmeldelser fra kun-
derne på hjemmesiden Trustpilot.

Det kører for bilhuset for enden 
af Lillebæltsbroen

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Portræt

Jacob G. Nielsens ansvarsom-
råde er privatbilerne. De to an-
dre indehavere har også et om-
råde hver. Jon Slot Hansen har 
erhvervsmarkedet som sit an-
svarsområde, mens Per Meng 
Larsen har opkøb som sin spids-
kompetence med 30 års erfaring 
på området.

”Vi er virkelig ikke bange for at 
prøve nye ting. Først og fremmest 
kan vi sælge biler hurtigt. Vi har 
omgående levering på mange bi-

ler. Kunden kan købe en bil og få 
den med hjem en time senere. 
Mange kunder har vist sig at være 
glade for, at de kun behøver at 
komme én gang for at købe en 
bil,” forklarer Jacob G. Nielsen, 
der også nævner online-finansie-
ring som et trækplaster.

”Vi opkøber desuden bilerne selv, 
så vi skal ikke ringe til nogen for 
at spørge, om de vil byde på vo-
res kundes byttebil, så vi kan 
handle hurtigt."

22 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



Portræt

”Samtidig må man også sige, at 
varer sælger varer. Altså det, at 
vi har et stort udvalg, betyder no-
get. Kunden kan komme her, når 
behovet ændrer sig,” siger Jacob 
G. Nielsen.

For år tilbage drev Kraft Biler ikke 
eget værksted. Det gør forhand-
leren nu og Jacob G. Nielsen 
fremhæver, at afdelingerne er 
gode til samarbejde og fremstår 
som én enhed.

”Jeg har hørt om silotænkning 
andre steder, og det fremmer ikke 
samarbejdet. Hos os er vi lige-
glade, hvem der tjener pengene, 
for de havner i samme kasse al-
ligevel.”

Kraft Biler har altid mellem 250 
og 280 biler på lager. Virksom-
heden er glade for deres med-

lemsskab af AutoBranchen Dan-
mark.

”Vi er glade for den juridiske råd-
givning, man til tider kan få brug 
for, og samarbejdsaftalerne in-
denfor forsikring og finansiering 
er vi også glade for, siger Jacob 
G. Nielsen. 

To af de tre indehavere af Kraft Biler.

Jon Slot Hansen (tv) og Jakob G. Nielsen. 

Tredje indehaver Per Meng Larsen.
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Et udvidet samarbejde mellem 
AutoBranchen Danmark og Auto-
Concept har resulteret i en ny ga-
rantiforsikringspakke, der giver 
tryghed for både forhandler og 
køber. Pakken kaldes ”Just In 
Case”, og for en pris fra 895 kro-
ner pr. bil vil forhandleren kunne 
sælge en bil med en vished om, 
at en lang række af bilens kom-
ponenter er dækket, hvis uheldet 
skulle være ude.

”Vi vil gerne skabe tryggere ram-
mer for forhandlerne og kunder-
ne. Utrygheden distancerer sæl-
geren fra køberen, og det vil vi 
gerne gøre op med ved at tilføre 
værdi og værktøjer for bilforhand-
lerne med den nye forsikrings-

Ny garantiforsikring fra AutoConcept – Just In Case

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

pakke,” siger Frederik Nordström, 
der sammen med Lars Brønsby 
repræsenterer AutoConcept i 
Danmark.

Just In Case giver mulighed for 
en udvidet garantiforsikring i helt 
op til 24 måneder. De første seks 
måneder er der mulighed for at 
bortforsikre risikoen for forhand-
leren i relation til købeloven, og 
samtidig er der mulighed for at 
tilbyde kunden en solid dækning 
i yderligere 18 måneder ekstra, 
så kunden opnår en forhøjet dæk-
ning i hele 24 måneder efter kø-
bet af den ”nye” brugte bil.

”Kunden skal ikke være dårligere 
stillet end købeloven skriver, så 
vi hæver barren og forsikrer bilen 
ud over denne periode. Det er et 

sikkerhedsnet for forhand-
lerne, så de både kan 
leve op til deres forplig-

telser og yde en ekstra 
god service,” siger Lars 

Brønsby og Frederik Nord-
ström samstemmende.

Undgå gråzoner
Den nye garantiforsikring Just 

in Case svarer til AutoCon-
cepts nuværende Bronze-for-

sikring samt dækning af turbo. 
Det betyder, at store dele af bi-

lens komponenter er dækket, 
blandt andet de indvendige elek-
triske og mekaniske komponen-

ter i motorblokken, topstykket og 
gearkassen. 

”Både sælger og kunde skal kun-
ne aftale en handel med vished 
om, hvilke dele af bilen, der er 
dækket af forsikringen, og hvem 
der står til ansvar. Vi skal undgå 
gråzoner, så der ikke opstår tvivl, 
der kan føre til konflikter” siger 
Frederik Nordström.

Det er forhandleren, der er for-
sikringstager, og Just In Case 
kan være med til at knytte kun-
derne tættere på bilforhandlerne, 
supplerer Lars Brønsby.

”Forhandlerne kan bruge Just In 
Case til at sikre, at kunderne altid 
kommer til dem, når de får brug for 
reparationer og service, og det bli-
ver en gevinst for dem,” siger han.

Selvrisiko giver lavere pris
For at kunne give en lav pris på 
garantiforsikringen er der en selv-
risiko på Just In Case, men det er 
vendt på hovedet, så forhandle-
ren bliver belønnet, hvis der ikke 
sker skader på bilen. Det betyder, 
at selvrisikoen er 5.000 kroner i 
de første tre måneder. Hvis der 
så ikke sker en skade på bilen in-
den for denne periode, falder selv-
risikoen til 2.500 kroner.

”Bilen skal selvfølgelig være i or-
den, og hvis den er det, så får 

Fordelsaftale
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Kursus i import og eksport af køretøjer

Nyt

forhandlerne en lavere selvrisiko, 
hvis der ikke sker skader på de 
komponenter, garantien dækker,” 
siger Frederik Nordström.

Han foreslår, at bilforhandlerne 
bruger garantiforsikringen som 
et salgsargument, og mulighed 
for at markedsføre brugte biler 
med en garantiordning i helt op 
til 24 måneder.

”Det skal være med til at forkorte 
lagertiden, når bilerne kommer 
hurtigere ud af forretningerne, og 
forhåbentlig kan det også give en 
bedre slutpris,” siger han.

Tættere på kunderne
AutoConcept administrerer 
Lloyds-forsikringer, og de sene-
ste år har de opnået en høj kre-
ditvurdering og blevet udnævnt 
til Gazelle-virksomhed i Sverige 
fire år i træk. Gazelle-prisen gi-
ves til virksomheder med høj 

vækst. Det giver en sikkerhed for 
bilforhandlerne, når de tegner en 
forsikring gennem AutoConcept, 
fortæller Lars Brønsby. 

Siden 2012 har AutoConcept væ-
ret repræsenteret i Danmark, hvor 
tre sælgere arbejder på at udbre-
de kendskabet til deres forsikrin-
ger. For at kunne komme hurtigt 
ud til kunderne i Danmark, opsø-
ger AutoConcept i øjeblikket mu-
lighederne for at oprette et lokalt 
kontor i Danmark.

”Vi vil gerne være tæt på Auto-
Branchen Danmarks medlemmer, 
og derfor er det oplagt at oprette 
et nyt kontor i Danmark, hvor vi 
kan være endnu mere tilgænge-
lige,” siger han. Og Frederik Nord-
ström tilføjer:

”Vi er meget stolte af vores sam-
arbejde med AutoBranchen Dan-
mark, og vi glæder os til at starte 
vores udvidede samarbejde op, 
der gavner hele branchen.”

AutoBranchen Danmark holder den 18. januar to kurser i afgiftsmæs-
sig behandling af import og eksport af køretøjer i Sorø og Kolding. Som 
altid er kurset skræddersyet til jer - med eksempler som I kan bruge 
direkte i jeres egen forretning. 

Konkret vil der blive undervist i:
• Fastsættelse af den afgiftsmæssige værdi ved parallelimport af 

nye køretøjer
• Værdifastsættelse af brugte køretøjer: Hvordan sikres det at SKAT 

ikke efterfølgende tilsidesætter en prismæssig vurdering, efter man 
selv har foretaget denne?

• Hvordan forholder man sig rent praktisk til toldsyn og opfylder for-
malia i forhold til SKAT?

• Eksportgodtgørelse, herunder krav til dokumentation for udførsel

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners vil stå for undervisningen. 

Praktisk info:
• 18. januar i Sorø på Comwell 

Sorø Storkro fra 9-12
• 18. januar i Kolding på IBC 

fra 14:30-17:30

Pris for kurset er 995 kroner + 
moms.

Tilmelding sker på AutoBranchen 
Danmarks hjemmeside: www.auto-
branchendanmark.dk/kalender 

Forhandlerne kan bruge Just In Case til at sikre, 
at kunderne altid kommer til dem, når de får 
brug for reparationer og service, og det bliver en 
gevinst for dem
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Hjemme i virksomheden får salgs-
trainees nu besøg fra Mommark. 
Det binder skole og forhandler 
sammen og styrker kvaliteten 
begge steder. 

På fire uger over oktober og no-
vember har Søren Nielsen tilba-
gelagt 7.142 kilometer i bil og fly. 
Den salgsuddannede mand fra 
Holstebro er senest ankomne læ-
rer på Business College Syd i 
Mommark, og foruden at under-
vise de mange salgstrainees, har 
han også fået til opgave at binde 
enderne sammen med skole og 
virksomhed.

”Det har været et ønske fra både 
skolen og arbejdsgiverne. På ud-
dannelser kan man nemt få følel-
sen af, at der ikke er kobling mel-
lem det, man lærer på skolen og 
det, man laver i virksomheden. 
Det har vi ønsket at lave om på, 
og vi mener også, at det er lykke-
des. Vi forventer at skabe mere 

Masser af besøg binder uddannelse sammen

// Johnny Nedergaard, uddannelsesleder på Business College Syd i Mommark

synergi mellem det, der sker på 
skolen og det, der sker i virksom-
heden,” siger Søren Nielsen, der 
har rejst på kryds og tværs i Dan-
mark. Nærmest fra Aalborg til Pad-
borg og fra Esbjerg til Rønne. 

Han har besøgt alle de 27 trai-
nees, som er på hold sammen 
for tiden, og Søren Nielsen for-
nemmer, at det samtidig giver no-
get seriøsitet til uddannelsen.

”Vi justerer forventningerne til 
hinanden, og får talt om, hvordan 
vi hver især kan styrke hinanden. 
Jeg kan fortælle arbejdsgiveren, 
hvad vi laver på skolen, og hvad 
de kan bruge det til i virksomhe-
den. Det er blevet til gode snak-
ke og diskussioner om, hvordan 
vi sammen kan få det optimale 
ud af uddannelsen, og jeg er dybt 
taknemmelig over den måde, jeg 
er blevet mødt på i virksomhe-
derne,” siger han.

I øvrigt er det muligt at søge for-
skellige former for støtte til salgs-
traineeuddannelsen. Det betyder, 
at uddannelsen kan finansieres 
næsten fuldt ud.

Søren Nielsen har desuden hæf-
tet sig ved det gode netværk, de 
unge salgstrainees får skabt, når 
de er på skole. For pludselig mær-
ker de, at de ikke er alene om en 
problemstilling.

”Da vores kendskab til den nye 
registreringsafgiftslov stadig var 
ret ny, talte jeg med en elev, som 
var bekymret for, om han var den 
eneste, som ikke forstod det. Da 
var det godt, at jeg kunne bero-
lige ham med, at der også var 
masser af garvede sælgere rundt 
om i landet, der var lige så me-
get i vildrede som ham.”

Næste hold salgstrainees begyn-
der i marts 2018. 

Mommark

Søren Nielsen, salgstrainee 

Mads Trapp Christensen og 

partner og salgschef Michael 

Bøgesvang Hansen
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Nyt

And the winner is…

Nyt

Nye medlemmer
Autohus nord.com
Gærumvej 54
9900 Frederikshavn

Bilplus.dk
Bakketoften 2
8541 Skødstrup

Kalundborg Autolakering ApS
Ellemosevej 5A
4400 Kalundborg

Wegener Biler
Priorsvej 25B
8600 Silkeborg

Allan Laursen Biler ApS
Danmarksvej 32A
8660 Skanderborg

Bilhuset Slagelse
Sorøvej 13
4200 Slagelse

Wærnstrøm Exportbiler
Mariesmindevej 16
8960 Randers

HK Automobiler Slagelse ApS
Dalsvinget 4
4200 Slagelse

Dansk Autoconsult
Industrivej 26
6760 Ribe

AutoLeth A/S
Industrivej 26
6760 Ribe

AutoLeth A/S
Gl. Christiansfeldvej 51
6100 Haderslev

SmartDrive A/S
Høegh Guldbergsgade 7
6100 Horsens

Assens Bil Center ApS
Nørre Alle 52
5610 Assens

Autobasen ApS
P. O. Pedersen Vej 14B
8200 Århus N

Lemvig Autoteknik
Industrivej 28
7620 Lemvig

Brorholt Autocenter ApS
Brorholtvej 70
9430 Vadum

Autos.dk A/S
Jens Juuls Vej 11
8260 Viby J

Oktober - november 2017

AutoBranchen Danmark har netop gennemført en medlemstilfredshedsundersøgelse blandt 
alle vores medlemmer. For at give lidt incitament til at besvare undersøgelsen, var alle besva-
relser med i konkurrencen om enten seks gode flasker vin eller et kroophold for to personer. 

De heldige vindere af konkurrencen blev 

Flemming og Birte Carlsen fra FC Autolakering i Randers 

De valgte kroopholdet. Stort tillykke til dem og vi ønsker dem en god tur.
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Lav annoncepris

100% ejet af danske bilforhandlere med 
mere end 500.000 besøgende pr. måned

En af Danmarks største portaler for brugte 
biler og motorcykler

Trafikskabende redaktionelt indhold som 
biltest, nyheder og forbrugerguides


