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LederLeder

Hver gang vi taler om fremtiden 
for autobranchen, taler vi om lo-
yalitet. Med nye forhandlerkon-
trakter hos mange bilmærker og 
producenter, der tager en større 
bid af kagen med onlinesalg, bli-
ver det stadig mere aktuelt.

Flere og flere bilforhandlere til-
byder service- og reparationsaf-
taler til kunderne. I dette blad har 
vi gjort serviceaftalerne til et tema. 
Vi ser nærmere på, hvad aftaler-
ne betyder for økonomien, kun-
detilfredsheden og loyaliteten 
mellem bilhuse og deres kunder. 
Og ikke mindst hvad potentialet 
er for de bilforhandlere, som end-
nu ikke tilbyder service- og repa-
rationsaftaler. Vi har interviewet 
tre bilforhandlere i tre forskellige 
regioner i Danmark om deres er-
faringer med aftalerne, og en ju-
rist kigger nærmere på aftalerne 
med paragraf-øjne. 

Jeg vil anbefale dig at læse med. 
Selv hævede jeg øjenbrynene 
og tænkte ”ja selvfølgelig”, da 
jeg læste historien om Maul Bi-
ler, der er Skoda- og Nissanfor-
handler i Skanderborg. Her har 
en af sælgerne særlig succes 
med sit mersalg af serviceafta-
ler. Han venter med mersalget 
til, at kunden henter sin bil. For-
di hans erfaring er, at når kun-
den køber bilen, er der så man-
ge andre ting at tage stilling til. 
Det giver god mening, synes jeg, 
men det kan selvfølgelig være, 
at jer, som har følingen med kun-
derne hver dag, allerede ved, at 
det forholder sig sådan. 

For de tre forhandlere, vi fortæller 
om i artiklerne, gælder, at de sæl-
ger serviceaftaler på omtrent en 
tredjedel af deres salg. Og at sal-
get af serviceaftaler er i vækst.

Fordelene er også markante. Jeg 
kan bare nævne, at kunderne er 
mere tilfredse, virksomheden får 
et mere stabilt cash flow, og med-
arbejdernes tid kan struktureres 
bedre på værkstedet, fordi en re-
paration ikke går i stå, når kun-
den skal spørges om en given 
reparation.

Rekruttering af nye medarbejde-
re er også et velkendt tema i dis-
se år. Sådan fortsætter det i takt 
med, at ungdomsårgangene bli-
ver mindre, og Danmark mangler 
flere og flere faglærte – også i 
autobranchen.

I samarbejde med Living Institute 
og mere end halvdelen af landets 
erhvervsskoler med autouddan-
nelser, har vi i AutoBranchen Dan-
mark undersøgt trivslen blandt 
kvinder på uddannelserne. Det 
har vi gjort, fordi der er plads til 
og behov for langt flere kvinder i 
branchen. Men det handler ikke 
kun om kvinder – Det handler om 
rekruttering til branchen generelt. 
Vi kan ikke afsløre resultaterne af 
undersøgelsen endnu, men vi gi-
ver en lille smagsprøve her i bla-
det. Alle er meget velkomne til at 
komme og tale om rekruttering, 
når vi inviterer til møde hos STS 
Biler i Holstebro den 5. marts. Her 
fortæller vi om undersøgelsen og 
har samlet et godt panel til at de-

En serviceaftale giver 
loyalitet og mersalg

battere rekrutteringsudfordringer-
ne i branchen. 

Husk at sætte kryds den 24. sep-
tember, når vi holder årsdag. Den-
ne gang skal vi til Remisen i Bran-
de, og vi har lagt os i selen for at 
skabe endnu en spændende og 
meget givtig årsdag. Vi har taget 
den positive feedback med fra 
branchedagene, da vi i 2019 af-
holdt konferencen ”Vores Auto-
branche”, for første gang nogen-
sinde i samarbejde med Motor-
magasinet. Der bliver noget for 
alle, uanset, om du er autoriseret 
eller uautoriseret forhandler, eller 
om du er autolakerer. Læs mere 
om det i bladet. 

Når I som medlemmer ringer til 
os, fylder jura langt mest i stati-
stikken. Derfor introducerer vi en 
juraklumme med relevante emner 
i bladet. Denne gang handler det 
om undersøgelsesgebyr. 

Vi har også igangsat en helt ny 
række medlemsmøder, som kom-
mer til at strække sig over hele 
2020, hvor vi kommer rundt i hele 
Danmark. Senest var vi i Sønder-
jylland. Læs mere om møderæk-
kerne her i bladet og tilmeld dig 
på vores hjemmeside.  

Jeg glæder mig til at møde så 
mange som muligt i 2020.

Adm. direktør Gitte Seeberg
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Sælg den forsikringsløsning der
passer bedst til din virksomhed

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du et unikt tilbud om salg af fordelagtige bilforsikringer til 
dine kunder.

Tag en snak med din konsulent om fordelene ved de 2 forsikringsløsninger vi tilbyder, samt hvilken løsning 
der er den mest optimale for din virksomhed og dine kunder. Begge forsikringsløsninger indeholder 
attraktiv provision, salesclub og bilerne retur til jeres værksted.

Kampagne: 
Få 300 point i 

Gjensidige Klubben

  Fordele Premium Premium

Etableringsprovision til forhandleren 910 kr. 400 kr.
Årlig provision til forhandleren, så længe forsikringen er i kra� Nej Ja
Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade Ja Ja
500 kr. ved opgørelse af totalskade Ja Ja
Kampagne: 300 point til brug i Gjensidige Klubben (normalt 150 point) Ja Ja

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Kontakt din konsulent og hør nærmere

+

Gjensidige-ABD_A4-annonce_feb20.indd   1 11-02-2020   15:09:41
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Juraklumme: 
Hvornår må du forlange et undersøgelsesgebyr?

// Mie Holm Jørgensen, jurist i AutoBranchen Danmark

Der er mange regler forbundet 
med undersøgelsesgebyrer. Her 
kan du læse, hvad du må, ikke 
må og hvordan du skal forholde 
dig, hvis du ønsker at tage et un-
dersøgelsesgebyr.

I henhold til købeloven skal af-
hjælpning af en reklamationsmæs-
sig mangel ske uden omkostnin-
ger for kunden. Det er klart, at i 
disse tilfælde kan der ikke opkræ-
ves et undersøgelsesgebyr. Ud-
fordringen opstår i de tilfælde, hvor 
kunden reklamerer, men der ikke 
foreligger en køberetlig mangel. 

Hvornår kan man kræve under-
søgelsesgebyr?
Undersøgelsesgebyr kan ikke kræ-
ves i tilfælde, hvor der i henhold til 
købeloven er afhjælpningspligt. 
Det vil sige, når der foreligger en 
mangel, som har været til stede 
på købstidspunktet eller var under 
udvikling på købstidspunktet. 

Hvis det under en undersøgelse 
viser sig, at en fejl ikke er dækket 
af købeloven, kan man opkræve 
et undersøgelsesgebyr. 

Betingelser for undersøgelses-
gebyr
For at du kan opkræve et under-
søgelsesgebyr, skal følgende be-
tingelser være opfyldt:
• Kunden skal gøres bekendt 

med undersøgelsesgebyret 
og størrelsen heraf – det er fx 
ikke nok, at dette fremgår af 
virksomhedens hjemmeside.

• Kunden skal acceptere even-
tuelt at betale gebyret.

• Fejlen må ikke være dækket 
af købeloven eller en garanti.

• Undersøgelsesgebyret må 
ikke være urimeligt stort.

Det er virksomhedens opgave at 
sikre, at kunden er bekendt med 
gebyret og har accepteret mulig-
heden for at skulle betale. Doku-
mentation kan sikres ved f.eks. 
underskrift på en indskrivnings-
seddel, som ud over at beskrive 
reklamationen også oplyser om 
gebyret.

Hvad hvis kunden nægter at 
indlevere bilen pga. undersø-
gelsesgebyret?
Hvis kunden nægter at betale un-
dersøgelsesgebyret under henvis-
ning til, at der er tale om en rekla-
mation i henhold til købeloven, og 
virksomheden fastholder opkræv-
ningen, kan virksomheden ende i 
en situation, hvor kunden bringer 
sagen i Ankenævn for biler.
 

Dette skete i en sag, der blev af-
gjort den 4. oktober 2019. Virk-
somheden havde oplyst kunden 
om, at kunden ville blive pålagt et 
undersøgelsesgebyr og transport-
omkostninger, hvis undersøgel-
sen af bilen viste, at der ikke var 
tale om en mangel, der var dæk-
ket af købeloven. Kunden afviste, 
at lade virksomheden undersøge 
bilen og indbragte i stedet sagen 
for Ankenævn for Biler. I anke-
nævnet blev bilen undergivet en 
sagkyndig undersøgelse, der vi-
ste, at der var tale om en købe-
retlig mangel, som virksomheden 
havde været forpligtet til at afhjæl-
pe. Ankenævnet kom derfor frem 
til, at idet virksomheden ikke hav-
de foretaget afhjælpning inden for 
rimelig tid, kunne kunden ophæ-
ve købet. Det er på trods af, at 
virksomheden havde tilbudt at un-
dersøge bilen, men kunden som 
følge af risikoen for at skulle be-
tale undersøgelsesgebyr. havde 
afvist dette. Det afgørende i sa-
gen var ifølge et flertal i ankenæv-
net, at virksomheden ikke havde 
fremsat effektiv afhjælpning af for-
holdet inden rimelig tid. 

Indtil spørgsmålet er afprøvet ved 
domstolene, er praksis på områ-
det, at det ikke tillægges vægt, at 
kunden har afvist afhjælpningen, 
hvis virksomheden har oplyst om 
risikoen for opkrævning af under-
søgelsesgebyr.

Jura
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Sæt kryds i kalenderen

på Remisen, Remisevej 1, 7330 Brande

Tilmeld dig på www.abdk.dk/event/aarsdag

AutoBranchen Danmark afholder

ÅRSDAG

SEP. 2020

Deltagelse på Årsdagen er GRATIS. Dagen er for forhandlere både ny- og 
brugtvogn, autolakerere, samarbejdspartnere og andre interessanter.

Fotos: Niels Hejnfelt



Mange kunder klager også over, 
at de får langt højere værksteds-
regninger, end det bilhuset stil-
lede dem i udsigt, inden bilen 
trillede ind på værkstedsgulvet. 
Med en service- og reparations-
aftale ved begge partner præcis, 
hvad kundens månedlige beta-
ling dækker. Og hvad den ikke 
dækker. Det øger også tryghe-
den blandt de mekanikere, som 
laver bilen. 

Vil du anbefale bilhuse, som 
endnu ikke har de her aftaler, 
at kaste sig over området? 
Helt klart. Rent juridisk vil det være 
oplagt. Og hvis man kan kombi-
nere det med mere glade og lo-
yale kunder, er det jo rigtig godt. 
Der er selvfølgelig en række for-
behold, man skal tage sig i forbin-
delse med aftalerne. 

Q&A med AutoBranchen Danmarks jurist: 

Serviceaftaler kan 
fjerne mange tvister

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Stadig flere bilforhandlere tilbyder 
service- og reparationsaftaler til 
kunderne i forbindelse med et bil-
salg. Flere forhandlere, som Auto-
Branchen Danmark har talt med, 
fremhæver, at både hverdagen 
på værkstedet, kundekontakten 
og den vigtige kundetilfredshed 
forbedres gennem aftalerne.

Men hvad siger en jurist med spe-
ciale i autobranchen til service- og 
reparationsabonnementerne? 
Vi har spurgt Ida Nynne Daarbak 
Jensen, der til dagligt arbejder som 
jurist i AutoBranchen Danmark. 

Er der rent juridisk en fordel 
ved de her kundeaftaler?
Med konkrete service- og repara-
tionsaftaler har forhandlere eller 
værkstedet en klar og fast aftale 
med kunden på skrift. Det er altid 
at foretrække. Grundlæggende 

set arbejder forhandler og kunde 
derfor ud fra samme grundlag, 
som forhandleren eller værkste-
det altid kan falde tilbage på. Det 
kan være med til at fjerne mange 
tvister, fordi retningslinjerne for, 
hvad kunden kan forvente af ek-
sempelvis et serviceeftersyn, er 
klarlagt på forhånd. 

Hvilke tvister kan der normalt 
opstå på det her område?
Det er ikke unormalt at se store 
tvister om, hvem der har ansva-
ret for hvad i forbindelse med et 
værkstedsbesøg. Det kan være 
store og små reparationer, som 
kunde og forhandler eller værk-
sted kan være uenige om. Og 
nogle gange mangler de skriftlige 
aftaler, hvilket rent juridisk kan 
gøre det meget svært at bevise, 
at værkstedet har udført det, der 
er aftalt med kunden.

TEMA - serviceaftaler

OM TEMAET I DETTE BLAD
Flere og flere bilforhandlere tilbyder service- og reparationsaftaler til kunderne. AutoBranchen Danmark kig-
ger nærmere på, hvad aftalerne betyder for økonomien, kundetilfredsheden og loyaliteten mellem bilhuse og 
deres kunder. Og ikke mindst hvad potentialet er for de bilforhandlere, som endnu ikke tilbyder service- og 
reparationsaftaler. Vi har interviewet tre forskellige bilforhandlere i tre forskellige regioner i Danmark om de-
res erfaringer med aftalerne, og vores auto-jurist kigger nærmere på aftalerne med paragraf-øjne. 
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// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i 
AutoBranchen Danmark

Der kan ligge et stort, uudnyttet potentiale i ser-
vice- og reparationsaftaler hos mange af landets 
bilforhandlere. Det konkluderer en undersøgelse 
fra 2018 udført af Analyse Danmark. Analysen er 
en af de få undersøgelser, som specifikt kigger på 
serviceaftaler hos bilforhandlere i Danmark. 

Her svarer 10% af i alt 1.475 repræsentativt ud-
valgte bilejere, at de har en serviceaftale, mens 
37% svarer, at de i ’høj grad’ eller i ’nogen grad’ er 
interesseret i en serviceaftale. 

Potentiale blandt de yngre
En serviceaftale defineres i undersøgelsen som en 
basisaftale, der inkluderer faste servicebesøg i pri-
sen. Og interessen for netop dét ser ifølge analy-
sen ud til at være størst blandt bilejere mellem 18-
49 år, hvor mellem 40 og 56 procent "i høj grad" 
eller "i nogen grad" er interesseret i en serviceaf-
tale eller en service- og reparationsaftale. 

Analysen viser, at bilejere med biler i alderen et til 
fem år i højere grad er interesseret i en serviceaf-
tale end bilejere med ældre biler. Der er desuden 
en større interesse for serviceaftaler blandt bileje-
re, der anvender mærkeværksteder end dem, som 
bruger de mærkeuafhængige. 

TEMA - serviceaftaler

Undersøgelse: 
Stort 
potentiale 
i flere 
serviceaftaler

Grundlæggende skal det fremgå tydeligt:
• Hvilke opgaver aftalen omfatter.
• Hvilke opgaver der er ikke omfattet.
• Tydelig pris ved månedsbetaling eller andre 

betalingsintervaller. 
• Bindingsperiode.
• Opsigelsesvarsel og betingelser herved.
• Øvrige forbehold, som kan være relevante for 

den konkrete forhandler/ virksomhed. 
• Tydelige priser for evt. tillæg og tillægspro-

dukter. 

Gennemsigtighed er helt fundamentalt her. Skulle 
der opstå ændringer til kontrakten, skal det fremgå 
meget tydeligt, hvordan forbrugeren skal forholde 
sig. Skulle der være opgaver, som ikke umiddel-
bart kan afklares ud fra aftalepunkterne, anbefaler 
jeg, at man får kundens skriftlige godkendelse til 
evt. reparationer eller lignende. En godkendelse 
pr. sms er ikke nok. Uanset hvad skal processen 
herfor fremgå tydeligt af aftalepapiret. 

Ida Nynne Daarbak Jensen
Jurist i AutoBranchen Danmark
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Flere og flere bilhuse tilbyder en 
service- og reparationsaftale, når 
kunderne køber bil. Serviceafta-
lerne er en god måde dels at fast-
holde kunderne til bilhuset og 
værkstedet og samtidig øge kun-
detilfredsheden. 

En af de virksomheder, som ser 
store fordele i serviceaftalerne, er 
Kjær Biler Peugeot A/S i Hader-
slev. Indehaver Michael Kjær næv-
ner flere gevinster ved at tilbyde 
en service- og reparationsaftale i 
forbindelse med et bilsalg. 

”Kundeloyaliteten styrkes kraftigt, 
når de indgår en aftale med os i 

forbindelse med værkstedsopga-
ver. Og netop på værkstedet kan 
vi systematisere vores tid langt 
bedre. Det skaber på mange må-
der et tættere bånd til kunderne, 
der kommer igen”, fortæller Mi-
chael Kjær.

Et mere effektivt værksted
Konkret giver den faste strøm af 
kunder hos Kjær Biler mulighed 
for at strukturere personalets tid 
bedre. Både i indskrivningen og 
på værkstedet.

”Den største fordel er, at vi kan 
gå i gang med opgaverne med 
det samme. Når vi får biler ind 

uden en serviceaftale, og vi op-
dager fejl og mangler, skal udskift-
ningen eller forbedringen først af-
tales med kunden. Og her risike-
rer vi, at processen går i stå”, si-
ger Michal Kjær og tilføjer:

”Desuden bliver det så persona-
lets opgave at forklare kunden 
uden en service- og reparations-
aftale, hvorfor værkstedsregnin-
gen potentielt set bliver flere tu-
sinde kroner dyrere. Med en fast 
aftale i hånden fra kunden kan vo-
res folk bare gå i gang, og kun-
derne får ikke nogen uforudsete 
regninger bagefter”. 

Serviceaftaler giver et godt 
cash flow og loyale kunder 

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

TEMA - serviceaftaler
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Et solidt cash flow 
Som forretningsdrivende er der 
flere fordele ved service- og re-
parationsaftalerne, som kunderne 
betaler i faste bidder alt efter type, 
omfang, bilmodel og mærke. De 
fleste serviceaftaler kan sættes 
op med månedlig betaling, og det 
er godt for økonomien i bilhuset. 

”Serviceaftaler giver et bedre cash 
flow hos os. Omsætningen vil læg-
ge sig mere stabilt hen over en 
måned eller et år, og vi er ikke på 
samme måde afhængige af sær-
lige værkstedsbesøg for at højne 
omsætningen. På den måde kan 
vi også lidt nemmere lægge bud-
get”, forklarer Michael Kjær fra 
Kjær Biler, som ligger i den nord-
lige ende af Haderslev. 

Kunder med aftale mere tilfredse
Som andre bilhuse laver Kjær Bi-
ler løbende undersøgelser om 
kundetilfredshed. Her viser det 
sig, at der er tydelig forskel på 
kunder med eller uden en service- 
og reparationsaftale. 

”Vi oplever, at kunder med en ser-
vice- og reparationsaftale scorer 
noget højere i tilfredshedsunder-
søgelser end dem uden. Forkla-
ringen skal helt klart findes i, at 
produktet giver dem tryghed og 
forudsigelighed, når de sender bi-
len på værksted”, siger Michael 
Kjær og fortsætter:

”Og det er ikke kun vores tid her 
i bilhuset, som kan systematise-
res bedre. Det kan kundernes tid 

også, for vi sørger for at indkalde 
dem automatisk, når tiden er. Og 
med et endnu bedre forbedret og 
effektivt værksted, minimerer vi 
kundens ventetid”. 

Michael Kjær
Indehaver af

Kjær Biler

TEMA - serviceaftaler
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Hver tredje 
handel omfatter 

serviceaftale

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Service- og reparationsaftaler er 
blevet et yderst vigtigt element i 
det at drive et moderne bilhus. De 
største fordele er: større kundelo-
yalitet, mere stabil indtjening og 
bedre strukturering af både per-
sonalets og kundernes tid. 

Det er de oplevelser, direktør Bri-
an Maul sidder med, når han kig-
ger på tallene for kunder med et 
service- og reparationsabonne-
ment hos Maul Biler A/S, der er 
Skoda- og Nissanforhandler i 
Skanderborg. 

Samtidig med det er serviceafta-
lerne blevet en yderst vigtig del af 
virksomhedens samlede økonomi. 

”Lige nu bliver 36 procent af alle 
nye Skoda’er hos os handlet med 
et service- og reparationsabon-
nement. Og det er rimelig bredt 
fordelt på alle prisklasser inden 
for Skodas segmenter. Så det har 
stor betydning hos os”, fortæller 
Brian Maul. 

Særlig sælgerteknik giver 
bonus
Hos Maul Biler har man tilbudt 
kunderne service- og reparations-
abonnementer i flere år. Men der 

Brian Maul
Direktør i 
Maul Biler A/S

TEMA - serviceaftaler
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er forskellige måder at angribe 
mersalget på, hvis man er sælger. 
”En af mine sælgere er utrolig dyg-
tig til at få solgt service- og repa-
rationsabonnementer i forlængel-
se af et salg. Dog sørger perso-
nen for at vente til den dag, kun-
den får udleveret sin bil. Det skyl-
des, at kunden i forvejen har rig-
tig mange tal at forholde sig til i 
købsprocessen”, forklarer Brian 
Maul:

”Derfor kan det være en god idé 
at tage netop dét mersalg lidt se-
nere i processen. Det har i hvert 
fald vist sig at virke bedst hos os”. 

Et fint modsvar til leasing
Forhandleren i Skanderborg har 

som så mange oplevet et leasing-
marked i fremdrift de senere år. 
Det betyder, at flere forbrugere er 
blevet vant til, at der med deres 
nye eller brugte leasingbil følger 
service- og reparation med i den 
månedlige ydelser.

”Vi begyndte at tilbyde service- og 
reparationsaftaler til bilkøbere før 
leasingbølgen for alvor tog fart i 
Danmark. Men det er klart, at fle-
re forbrugere efterspørger en sam-
let pakke over praktisk talt alle ud-
gifter til deres bil på månedsba-
sis”, siger direktør Brian Maul.  

Maul Biler sælger også Nissan

TEMA - serviceaftaler
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Jacob Jønsson er en tilfreds mand, 
når snakken falder på service- og 
reparationsaftaler. Bilforhandle-
ren og direktør for Jønssons Auto 
A/S på Krakasvej i Hillerød sæl-
ger til dagligt Seat og Hyundai, 
men salget stopper ikke der. 

Som hos flere andre kolleger i 
branchen er andelen af service- 
og reparationsaftaler i vækst hos 
den nordsjællandske forhandler. 

Det betyder, at omkring hver tred-
je salg inden for de to respektive 
bilmærker suppleres af en ser-
vice- og reparationsaftale. 

”Vi har arbejdet med området i 
godt ti år, og det er blevet mere 
og mere populært. For os som 
virksomhed er det en god udvik-
ling, fordi vi i langt højere grad kan 
sætte vores værkstedsopgaver i 
system”, fortæller Jacob Jønsson. 

”I kraft af at vi fastholder kunder i 
en årrække, som måske ellers vil-
le søge til andre værksteder, sik-
rer vi også, at deres biler hele ti-
den softwareopdateres og natur-
ligvis har fået udskiftet sliddele og 
så videre i forhold til bilernes ga-
rantiordninger. Vi sender altid nog-
le bedre biler tilbage til kunderne, 
end dem vi fik ind”, forklarer Ja-
cob Jønsson. 

Serviceaftaler sikrer opdaterede 
biler og gode kundedata

// Henrik Nordstrøm, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Hvad er en service- og reparationsaftale? 

Der findes en lang række service- og reparationsaftaler på tværs af 
bilmærker. Nogle aftaler omfatter kun service-eftersyn og ikke eksem-
pelvis udskiftning af en gearkasse eller andre og dyrere reparationer. 

De typisk service- og reparationsaftaler aftaler dækker:
• Service, reservedele og olie. 
• Mekaniske fejl og mangler
• Elektronik og computerudstyr i bilen
• Udstødningssystemet og katalysator
• Bremser
• Batterier og generator
• Aircondition- og klimaanlæg

Bemærk, at aftalerne varierer efter bilmærke og forhandler. 

Flere reparations- og serviceabonnementer omfatter ikke:
• Lygter, spejle og glas
• Karosseri og lak
• Indtræk, interiør og sæder
• Eftermonteret udstyr
• Dæk (som dog kan tilbydes mod en merpris)
• Udefra kommende skader (tyveri, hærværk, punkteringer og 

lignende)

Hvilke biler kan  
typisk fås med en 
aftale?

• En lang række nye bilmo-
deller på tværs af mærker 
kan i dag tilkøbes med et 
service- og reparationsa-
bonnement. 

• Der findes flere løsninger 
til brugte biler, der også 
kan udstyres med en 
aftale. 

• De udbyder landsdækken-
de gennem importørerne, 
men derudover findes der 
en lang række lokale afta-
ler, som tilbydes og drives 
af de lokale bilforhandlere.

• Langt de fleste leasing-
kontrakter omfatter en ser-
vice- og reparationsaftale 
med et mærkeværksted. 

TEMA - serviceaftaler
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Kundedata hjælper til bedre 
service
Når kunderne er sat i system 
med en service- og reparations-
aftale, betyder det for Jønssons 
Auto, at kundedata er betydeligt 
forbedret. Og det åbner op for 
at forbedre kundeoplevelsen 
endnu mere. 

”Vi bruger kundedata til at sende 
helt konkret og relevant informati-
on til kunden. Det kan være indkal-
delse i god tid til service eller øvri-
ge tilbud, som vi har en god idé om, 
er relevant på et givent tidspunkt til 
den konkrete kunde”, siger Jacob 
Jønsson og fortsætter:

”Det er typisk op til en sommerfe-
rie eller i forbindelse med dæk-
skifte. Her er alle bedre forberedt, 
og det letter hverdagen”.  

Det uforudsigelige er væk
Både nye og gamle biler kan ram-
mes af fejl og mangler, men det 
er især, når biler har fået en del 
kilometer i fjedrene, at der kan 
opstå problemer. Og problemer 
kan betyde en langt større værk-
stedsregning, end man er forbe-
redt på. Her viser service- og re-
parationsaftaler sit værd, mener 
direktøren fra Hillerød. 

”Service- og reparationsaftaler be-
tyder ikke nødvendigvis massive 
besparelser på den helt lange bane. 
Men den ro i maven, som kunden 
får, er meget værd. Og det er en 
ro, som flere og flere gerne vil be-
tale sig fra med sådan et abonne-
ment”, siger Jacob Jønsson. 

Hvilke fordele 
fremhæver 
forhandlerne selv 

• Et bedre cash flow og 
dermed en mere stabil 
omsætning

• Lettere at strukturere 
kundernes tid

• Lettere at planlægge 
værkstedets opgaver

• Mere tilfredse kun-
der kontra dem uden 
service- og reparations-
aftaler

• Bedre kundedata, så 
markedsføring, indkal-
delser og øvrige beske-
der sker så effektivt som 
muligt. 

Jacob Jønsson
Bilforhandler og direktør for 
Jønssons Auto A/S

TEMA - serviceaftaler
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Medlemsmøder

AFTENMØDE
24. marts kl. 17.00
Scheelsminde
9200 Aalborg

MEDLEMSMØDE
24. marts kl. 12.00
Sondrup Bilcenter
8260 Viby

AFTENMØDE
11. maj kl. 17.00
Kryb I Ly Kro
7000 Fredericia

MEDLEMSMØDE
26. maj kl. 12.00
Autohuset Kronsberg
5210 Odense NV

AFTENMØDE
12. marts kl. 17.00
Hotel Knudsens Gaard
5230 Odense M

AFTENMØDE
30. april kl. 17.00
Gl. Skovridergaard
8600 Silkeborg

DEBATMØDE
5. marts kl. 16.00
STS Biler
7500 Holstebro

Debatmøde
For medlemmer og ikke-medlemmer.

Sådan får vi flere faglærte i auto-
branchen – debatmøde i Holstebro

AutoBranchen Danmark kommer Kvin-
dernes Internationale Kampdag den 8. 
marts i forkøbet og inviterer i samarbejde 
med STS Biler til debat- og netværksmøde i 
Holstebro.

I samarbejde med en lang række er-
hvervsskoler over hele Danmark, har 
AutoBranchen Danmark undersøgt trivslen 
hos de unge kvinder, som er i gang med at 
uddanne sig inden for en af autobranchens 
uddannelser.

Mødet afholdes 5. marts kl. 16.00 - 17.30

Det er GRATIS at deltage. Der er et be-
grænset antal pladser, så tilmelding kræves. 
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Medlemsmøder

AutoBranchen 
Danmark inviterer til 
møder i hele landet

Aftenmøder med middag
For medlemmer og ikke-medlemmer.

Få idéer til øget indtjening i bilhuset på 
nye aftenmøder.

Hvilke politiske tiltag får konsekvenser for 
din forretning i nær fremtid? Hvordan øger 
du indtjeningen gennem bl.a. fleksible finan-
sieringer til bilkøberne? Hvorfor er det at-
traktivt at tilbyde forsikringer til sine kunder? 

Det er hovedpunkterne i en række aften-
møder, som AutoBranchen Danmark afhold-
er sammen med sine samarbejdspartnere 
Santander Consumer Bank og Gjensidige 
Forsikring. 

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen 
Danmark, fortæller om AutoBranchen 
Danmark og de mest aktuelle sager med 
relevante politikere og ordførere, som har 
betydning for skatteområdet, afgifter og 
grøn omstilling. 

Santander opridser de vigtigste tendenser i 
markedet for de finansieringstilbud, bil-
forhandlere kan tilbyde kunderne. Samtidig 
kommer Santander med bud på, hvor mark-
edet bevæger sig hen de kommende år. 

Gjensidige Forsikring vil klæde deltagerne 
på med bud på produkter, der dels øger 
indtjeningen, men også fastholder flere 
kunder til bilhuset og værkstedet. 

Efter mødet vil der blive serveret middag, 
som er sponsoreret af Santander Consumer 
Bank.

Møderne afholdes kl. 17.00 - 20.00.

Det er GRATIS at deltage. Der er et be-
grænset antal pladser, så tilmelding kræves.

MEDLEMSMØDE
2. juni kl. 12.00
Storkøbenhavn

Læs mere og tilmeld dig på www.abdk.dk/begivenheder

Medlemsmøder for forhandlere
Kun for medlemmer.

Bliv opdateret på politiske og juridiske 
emner 
 
Bliv opdateret på den nyeste viden inden 
for det juridiske og politiske område. Adm. 
direktør Gitte Seeberg og juridisk chef 
Eylem Ünûvar kommer rundt i landet på en 
række medlemsmøder. 
 
Gitte Seeberg vil fortælle om de politiske 
drøftelser, der pt. foregår med politikerne 
på Christiansborg inden for de områder, 
der vedrører branchen. Hun vil komme ind 
på, hvad vi kan forvente os af kommende 
politiske tiltag og udmeldinger, herunder 
hvad vi kan forvente os af Transportkom-
missionen og på skatte- og klimaområdet. 
 
Eylem Ünûvar vil herefter fortælle om de 
juridiske sager, der vedrører branchen. 
Hun vil fortælle om Motorstyrelsens 
regelændring om registreringsafgiftsloven, 
fortælle om nogle af de seneste afgørelser 
i ankenævnet bl.a. dem om for lidt ind-
betalt registreringsafgift mm. Der vil være 
god mulighed for diskussion og drøftelser 
af sagerne, men også af andre sager som 
de fremmødte gerne vil vende. 
 
Mødet henvender sig både til nyvogns- og 
brugtvognsforhandlere. 

Møderne afholdes kl. 12.00 - 14.00.

Det er GRATIS for alle medlemmer af Au-
toBranchen Danmark. Der er et begrænset 
antal pladser, så tilmelding kræves. 
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Debatmøde

Trivslen er fin blandt 
autouddannelsernes kvinder

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

I det store hele går det godt med 
kvinderne på autouddannelser-
ne. De trives på skolen. De føler 
sig set, hørt og rummet, selv om 
de er i mindretal på en uddan-
nelse, der traditionelt har været 
mændenes ”domæne”. Og de tri-
ves stort set lige så godt i virk-
somhederne. 

I lighed med mange andre hånd-
værksfag, står autobranchen til 
at mangle faglærte. Allerede nu 
er der brug for langt flere karros-
seriteknikere, autolakerere, og 
mekanikerlærlingene kommer hel-
ler ikke længere af sig selv.

Ydermere lider autobranchen un-
der en skæv kønsfordeling. 90 
procent af arbejdsstyrken i bran-

chen er mænd, mens kvinder så-
ledes kun udgør 10 procent. Og 
da forskning viser, at resultater-
ne bliver bedre, når begge køn 
udgør mindst 30 procent, er der 
brug for langt flere kvinder.

Derfor har AutoBranchen Dan-
mark i samarbejde med Living 
Institute, der er blandt landets fø-
rende eksperter inden for diver-
sitet, undersøgt trivslen blandt 
kvinderne på autobranchens ud-
dannelser. Det er sket i samar-
bejde med 14 af landets 26 er-
hvervsskoler med autouddannel-
ser. Skolerne er fordelt over hele 
landet fra Sydsjælland over Fyn 
til Nordjylland. Samarbejdet med 
de første skoler blev indledt for 
et år siden, da AutoBranchen 

Danmark samlede branchens 
kvinder til netværksmøde i for-
bindelse med Kvindernes Inter-
nationale Kampdag den 8. marts 
i København. Siden er yderligere 
13 skoler kommet til, og alle bræn-
der for rekruttering af nye elever 
af begge køn til autobranchen. 

Resultaterne af undersøgelsen 
bliver fremlagt ved et netværks-
møde hos STS Biler i Holstebro 
torsdag den 5. marts 2020 kl. 16-
17.30. 

På mødet vil et panel af relevan-
te eksperter og interessenter i 
branchen diskutere, hvordan 
autobranchen kan rekruttere både 
mænd og kvinder og på den måde 
imødegå manglen på arbejds-

Anne-Lise Nyegaard
Ligestillingskonsulent i 
Dansk Metal.

Allan Kristensen
Uddannelseschef på 
Skjern Tekniske Skole.

Jeanette Ørtoft
Vicedirektør på EUC 
Nord.

Ejgild Christensen
Direktør i STS Biler.

Charlotte Brix Andersen
Chef for medlemsservice, 
forretningsudvikling og 
kommunikation i ABDK.
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Debatmøde

kraft, samtidig med, at man med 
flere kvinder i virksomheden kan 
sikre en god dynamik.

”Vi ved fra forskning, at de virk-
somheder, der har en god balan-
ce af både mænd og kvinder i 
medarbejderstaben, skaber de 
bedste resultater både økono-
misk og i forhold til at træffe gode 
beslutninger. Det skyldes, at de 
er bedre til at få belyst tingene 
fra flere sider før en beslutning,” 
siger Gitte Seeberg, adm. direk-
tør i AutoBranchen Danmark. 

På mødet i Holstebro vil ligestil-
lingskonsulent i Dansk Metal, An-
ne-Lise Nyegaard deltage i de-
batten og give sit bud på, hvor-
dan man kommer videre. Hun har 
arbejdet med samme emne og 
ved særligt noget om, hvordan 
det er for kvinder at arbejde i et 
fag med overvejende mandlige 
kolleger. Allan Kristiansen, Skjern 
Tekniske Skole og Jeanette Ør-
toft, EUC Nord deltager også i 
panelet sammen med Ejgild Chri-
stiansen, direktør, STS Biler og 
Charlotte Brix Andersen, leder af 
Medlemsservice og Forretnings-
udvikling i AutoBranchen Dan-
mark. 

I trivselsundersøgelsen har de 
kvindelige elever svaret på 
spørgsmål, der handler om sko-
len. Hvis de er så langt i deres 
uddannelse, at de også har en 
praktikplads, har de også svaret 
på spørgsmål om trivslen i virk-
somheden. 

De har også fortalt om, hvorfor 
de har valgt autobranchen, og 
ikke mindst givet spændende ind-
blik i deres karrieredrømme. 

&KarrosseriLak  
Nr. 61  |  DECEMBER 2019

LAK  |  KARROSSERI  |  SIDSTE NYT  |  JURA  |  MILJØ  |  UDDANNELSE

”For mig at se 
betyder køn intet 
i min position som 
kvindelig værkfører”

Lad os få 
en debat om

lakerings-
ydelser

Omfattende 
support til 
Autotaks 

kan løfte din 
bundlinje 

› LAK

› KARROSSERI

› SIDSTE NYT

› AUTOTAKS

Debatmøde
Torsdag d. 5 marts kl. 16.00 - 17.30 
hos STS Biler i Holstebro.

Læs mere og tilmeld dig på www.abdk.dk/begivenheder

Det er GRATIS at deltage.

AutoBranchen 
Danmark sæt-

ter løbende 
fokus på kvinder 
i branchen - her 

med Christina 
Niemann på 

forsiden af Lak& 
Karrosseri-bladet. 

Hun er en sjæl-
denhed - hun er 
nemlig kvindelig 

værkfører.
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4.012 kroner i kontant gav bøde 
på over 150.000 kroner
Overtrædelser af kontantforbuddet med helt ned til 
1 kr. straffes hårdt. Branchen skal være opmærk-
som på, at man maksimalt må modtage 49.999 kr. 
i kontanter fra kunder.

AutoBranchen Danmarks jurist Ida Nynne Daarbæk 
Jensen er blevet kontaktet af en bilforhandler, der 
er blevet mødt af et bødeforlæg på over 130.000 kr. 
Medlemmet har i 11 tilfælde modtaget præcis 50.000 
kr. i kontanter.

”Medlemmerne skal være meget opmærksomme på 
kontantforbuddet. Mange tror, at grænsen er på 
50.000 kr., fordi det virker logisk med et rundt tal, 
men grænsen er i virkeligheden på 49.999 kr. pr. 
handel. Det lyder måske ikke af meget med en for-
skel på 1 kr., men den krone kan betyde store bø-
der”, siger Ida Nynne Daarbæk Jensen.

Kort nyt

Vores Autobranche 2020 

Vi gentager Vores Autobranche, og du kan allerede nu tilmelde dig på  
www.motormagasinet.dk/voresautobranche

795 kr.
For medlemmer af 

AutoBranchen Danmark. 
Normal pris er 1.095 kr.

MIDDAG

895 kr.
For medlemmer af 

AutoBranchen Danmark. 
Normal pris er 1.195 kr.

KONFERENCE



DIN PARTNER PÅ AUTOGLAS

RING 70 11 55 55 
WWW.BILGLAS.DK

HVAD INDEHOLDER AFTALEN?
Udskiftning af for-, side- og bagruder samt 
reparation af stenslag

Du kan enten benytte Dansk Bilglas’ 23 afdelinger, 
eller få os ud til dig med  vores mobilservice

Mulighed for både statisk og dynamisk 
kalibrering af alle former for kameraer i forruder. 
Dette gælder på dit eller vores værksted

Maksimal fleksibilitet, vi bruger SIKA  
2-komponent lim ude hos dig, det betyder bilen 
kan være på liften igen efter kun 1 time

En hurtig og smidig service, hvor tilgængelighed 
er alfa og omega

“HUSK VI OGSÅ 
KOMMER UD 

TIL DIG!



Nyt fra samarbejdspartnere

AutoBranchen Danmark Forsikringer 
kan nu oprettes direkte i AutoDesktop

Gjensidige Forsikring og AutoDesktop har i fællesskab udviklet et specielt modul mål-
rettet mod AutoBranchen Danmarks medlemmer.

Pakken er gratis for medlemmer og giver eksklusivt adgang til at sælge AutoBranchen 
Danmark Forsikringer, men du kan også bruge programmet til meget mere.

  Pakken giver dig følgende fordele

Oprette AutoBranchen Danmark Forsikringer

Udarbejde slutseddel, køreseddel & lejekontrakt

Tilbudsmodul

Adgang til brugtvognsliste

Kundekartotek

Opret/rediger Bilannoncer

Udarbejdelse af prisskilte

Opslag i DMR - nummerpladeopslag

Alt samlet et sted - slut med dobbeltindtastninger

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Få blanketten tilsendt af din lokale konsulent:

Tilmelding sker ved at sende udfyldt blanket til support@autoit.dk

Nu kan du sælge forsikringer direkte i AutoDesktop
AutoBranchen Danmark Forsikringer er nu tilgængelig i AutoDesktop. Det betyder, at bilforhandlere som i forvejen bru-
ger AutoDesktop, har langt nemmere ved at sælge bilforsikringerne, da de slipper for dobbelttastning og kan gøre det 
hele i ét system. Der er allerede åbnet op for alle AutoBranchen Danmarks medlemmer, som bruger AutoDesktop. 

Som noget helt specielt har Gjensidige, Auto IT og AutoBranchen Danmark udviklet et helt nyt gratis modul af Auto-
Desktop til de medlemmer, der idag ikke arbejder med AutoDesktop. Dette modul stiller vi gratis til rådighed, så forsik-
ringer kan oprettes let, hurtigt og sikkert. 

Læs mere i nedenstående annonce.



Nyt fra samarbejdspartnere

Brændstofaftaler bliver billigere
Det bliver billigere at tanke brændstof som medlem af AutoBranchen Danmark. Vi styrker nemlig vores brændstofrabat-
ter med Circle K, Q8 og Shell. Din virksomhed opnår automatisk rabatten, hvis din virksomhed er registreret bruger 
af fordelsaftalen. Alternativt kan du tilknytte eksisterende kort til ordningerne. Se hvordan i AutoBranchen Danmarks 
fordelskatalog. 

Læs mere om alle AutoBranchen Danmarks fordelsaftaler på www.abdk.dk eller ved at kontakte partnerskabschef  
Henrik Bitzer på heb@abdk.dk eller mobil 26300626.
 

 

 
Rabataftale mellem Circle K og Autobranchen Danmark 
 
Aftalen med Circle K omfatter rabat på EUROPE card og er gældende for erhvervskunder. 
  

Produktnavn Rabat pr. liter inkl. moms Rabattype 

Benzin1) 158 øre Bedstepris 5) 

Diesel 2) 166 øre Bedstepris 5) 

AdBlue – tanket direkte fra pumpe 100 øre Salgspris 

Bilvask 3) 40 % Salgspris 

Kør-videre-produkter 4) 15 % Salgspris 

1) miles Benzin, der smører, rengører og giver bedre forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K  stationer (og milesPLUS 95 
forhandles på udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet benzin. Ovenstående rabat gives på 
alle produkter. 

2) miles Diesel, der smører, rengører, giver mindre skumdannelse og renere forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K stationer 
(og milesPLUS Diesel forhandles på udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet diesel. 
Ovenstående rabat gives på alle produkter. 

3) Rabat gives ikke på Lynvask, kampagnetilbud, værdi- og vaskekort samt vask købt på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt 
på Circle K stationer. 

4) Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber. 
5) Når kortet benyttes på en Circle K servicestation, eller på en ubemandet station (INGO og 1-2-3), ved køb af motorbrændstoffer i 

Danmark, vil prisen være Circle K's til enhver tid gældende listepris, med fradrag for den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte 
rabat. Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat, nedsættes prisen 
som Kortindehaver skal betale, så den svarer til pumpeprisen. På øvrige produkter ydes rabatten på salgspris inkl. moms. 

 
Bestilling af kort 
Udfyld ansøgningsskemaet, vælg herunder: 
 
Bestil Circle K EUROPE card  
Tilknyt eksisterende Circle K kort/konto 
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Her kan kortet bruges 
EUROPE card kan anvendes ved køb på Circle K, INGO eller 1-2-
3 stationer i Danmark (440 stationer - hvoraf 257 har bilvask) 
og øvrige Skandinavien. Kortet kan også anvendes på flere end 
18.000 Agip/Eni, Aral, BP, OMV og Circle K stationer i 29 lande i 
Europa. Ligeledes kan kortet anvendes til betaling af de fleste 
vej- og broafgifter i ind- og udland, herunder Storebæltsbroen 
og Øresundsbroen. 

Find stationsoversigt på www.circlek.dk og www.routex.com 
eller hent app’en ’Circle K Europe’. 

 

Betaling 
For køb foretaget med EUROPE card, faktureres der 
månedsvis. Rabat fratrækkes direkte på fakturaen. 
  
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage 
 
Selvbetjeningsportal 
”Card E-Services” er en gratis kundeportal. Her kan man se og 
administrere Circle K kort og konti samt downloade faktura. 
Find portalen på www.circlek.dk og vælg "Erhverv”. 

 

NYT FRA Q8

Levering fra dag til dag
Bestillinger på hverdage kan leveres den 
efterfølgende hverdag, hvis blot du bestiller 
smøreolie inden kl. 13. 
Bestil på 8020 8888 eller 
www.Q8.dk/erhverv/smoremidler

Online smøreskema
Husk at du altid kan finde den anbefalede 
olie i vores online smøreskema på  
www.Q8.dk/smoreskemaer

Nyhedsbrev for værksteder
Hold dig opdateret på nye produkter fra Q8Oils 
og få råd og guides om alle typer af smøremidler. 

Tilmeld dig på www.Q8.dk/oliebloggen

Du er altid velkommen til at kontakte vores værksteds-
eksperter for råd og vejledning

Få svar på tekniske 
spørgsmål

Søren Julegaard 
Product Manager 
Hele landet
Tlf. 4599 2572
Søren.julegaard@Q8.dk

Stefan Nielsen 
Account Manager 
Nord- og Vestjylland
Tlf. 4028 6290
Stefan.nielsen@Q8.dk

Kim Dereck 
Account Manager 
Sydsjælland og Fyn
Tlf. 2440 8878
Kim.dereck@Q8.dk

Thomas Søndergaard 
Account Manager 
Syd- og Østjylland
Tlf. 4599 2576
Thomas.sondergaard@Q8.dk

Ole Kastrup 
Account Manager 
Nordsjælland og Storkøbenhavn
Tlf. 4599 2092
Ole.kastrup@Q8.dk

Nye olier til Renault på vej
I 2019 introduceres 2 nye olier til Renault. 

Q8 Formula Special RN 5W-30 
er på lager  
Q8 Formula Special RN 0W-20 
introduceres ultimo 2019. 

Begge produkter:
✔ er specielt udviklet til Renault

Euro 6 motorer,
✔ opfylder specifikationen

Renault RN17
✔ opfylder specifikationen

GM Dexos 2.
✔ har brændstofbesparende
egenskaber 
Forskellen på produkterne ligger i viskositetsgraderne.

Få høje rabatter med et Q8 Kort 
Produkt Rabat inkl. moms 
Benzin* 158 øre pr. liter 
Diesel* 166 øre pr. liter 
Bilvask 40% på enkeltvask på Q8 stationer

Læs mere og bestil på www.Q8.dk/autobranchendanmark
*Rabatten beregnes på Q8s gældende listepriser. Rabatterne kan ikke kombi-
neres med andre rabatter. Ved priskrig, faktureres standerprisen såfremt den 
er lavere end Q8’s listepris minus kortrabatten.

Tank på mere end 
470 stationer
Q8 og Shell har indgået en 
aftale, så du kan bruge dit Q8 
Erhvervskort på samtlige Shell 
og Shell Express stationer i hele 
landet, og til samme rabat  
uanset hvor du tanker.

*Gælder kun Q8 Erhvervskort 
(Firmakort, Firmakort Plus og 
Transportkort)

Q8 fyringsolie
Vi kan tilbyde rabat på de til enhver tid gældende 
udsalgspriser for fyringsolie:
RABAT: 1.850 kr. pr. 700 - 3.999 liter ekskl. moms

Ved leverancer fra 700 - 1.999 liter beregnes et tillæg på kr. 250,- ekskl. moms.
Ved leverancer fra 2.000 - 3.999 liter beregnes et tillæg på kr. 160,- ekskl. moms.
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✔ opfylder specifikationen

GM Dexos 2.
✔ har brændstofbesparende
egenskaber 
Forskellen på produkterne ligger i viskositetsgraderne.

Få høje rabatter med et Q8 Kort 
Produkt Rabat inkl. moms 
Benzin* 158 øre pr. liter 
Diesel* 166 øre pr. liter 
Bilvask 40% på enkeltvask på Q8 stationer

Læs mere og bestil på www.Q8.dk/autobranchendanmark
*Rabatten beregnes på Q8s gældende listepriser. Rabatterne kan ikke kombi-
neres med andre rabatter. Ved priskrig, faktureres standerprisen såfremt den 
er lavere end Q8’s listepris minus kortrabatten.

Tank på mere end 
470 stationer
Q8 og Shell har indgået en 
aftale, så du kan bruge dit Q8 
Erhvervskort på samtlige Shell 
og Shell Express stationer i hele 
landet, og til samme rabat  
uanset hvor du tanker.

*Gælder kun Q8 Erhvervskort 
(Firmakort, Firmakort Plus og 
Transportkort)

Q8 fyringsolie
Vi kan tilbyde rabat på de til enhver tid gældende 
udsalgspriser for fyringsolie:
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1) miles Benzin, der smører, rengører og giver bedre forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K stationer (og milesPLUS 95 forhandles på udvalgte bemandede Circle 
K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet benzin. Ovenstående rabat gives på alle produkter.
2) miles Diesel, der smører, rengører, giver mindre skumdannelse og renere forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K stationer (og milesPLUS Diesel forhandles på 
udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet diesel. Ovenstående rabat gives på alle produkter.
3) Rabat gives ikke på Lynvask, kampagnetilbud, værdi- og vaskekort samt vask købt på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt på Circle K stationer.
4) Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber.
5) Når kortet benyttes på en Circle K servicestation, eller på en ubemandet station (INGO og 1-2-3), ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil prisen være Circle K's til enhver 
tid gældende listepris, med fradrag for den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat. Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af den mellem Kortindehaver 
og Circle K aftalte rabat, nedsættes prisen som Kortindehaver skal betale, så den svarer til pumpeprisen. På øvrige produkter ydes rabatten på salgspris inkl. moms.

Circle K

Q8

Shell

Mere end 450 Circle K- og INGO-stationer i Danmark.
Over 1.600 stationer i Skandinavien.
Circle K EUROPE CARD  GIVER adgang til et af de 
største netværk i Europa.
Over 20.000 stationer fordelt på 32 lande.

* Fratrækkes den til enhver tid gældende Shell listepris. Hvis pumpe-
prisen (den pris, der står på standeren, når du tanker) er lavere end 
listeprisen fratrukket din rabat, tanker du til pumpepris.

Brændstoffer af højeste kvalitet
Brændstof er ikke bare brændstof, vi tilbyder to unikke produktkvaliteter 
- Shell V-Power og Shell FuelSave både som benzin og diesel.

Bestilling
Du bestiller dit nye Shell Card Erhverv på shell.dk/firmakort.
Kampagnekoden 3F1886 indtastes til sidst i bestillingen.

Tank på mere end 470 stationer
Der er over 220 Shell tankstationer, og med Shell Card Erhverv 
kan du også tanke på alle Q8 og F24 stationer. Dermed kan 
du tanke med Shell Card Erhverv på mere end 470 stationer 
landet over.

Uanset hvilke stationer du tanker på. modtager du én samlet 
faktura fra os.

Produkt Rabat inkl. moms
Benzin og diesel 155 øre pr. liter*

Bilvask 40% på enkeltvask på bemandede Shell stationer



Lad dine kunder booke  
DÆKSKIFTE ONLINE

Auto IT gør det let at booke dækskifte via din webside.
Ny funktion kan integreres på alle websider eller fungere som en pop-up. 

IT-løsninger til autobranchen

Kunden booker en tid via en kalender på din hjemmeside

Du bestemmer, hvilke dage og tidspunkter der kan bookes

Så nemt er det

Værkstedet modtager en mail 

Du undgår det sædvanlige kaos, når alle vil skifte dæk samtidig

Ring i dag og kom i gang i morgen
Vil du vide mere? Klik ind på autoit.dk  

eller kontakt os på 88 82 62 60 | kontakt@autoit.dk  
*Pris: 1995 kr. i opstart, 165 kr. pr. md.

165,-

Bestil  
NU

pr. md.*
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