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SAFE forsikring giver
gladere kunder
– og det smitter af på
resten af butikken
SAFE forsikring giver dine kunder større tryghed i hverdagen. Og det kan
mærkes på kundetilfredsheden.
Med SAFE som tilvalg 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 forsikring.
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.

Leder

Årsdag med klare budskaber til politikerne
Den 27. september mødes autobranchen igen til vores traditionsrige årsdag, som denne gang er
henlagt til de naturskønne omgivelser ved Hindsgavl Slot tæt på Middelfart. Dagen byder naturligvis på
et stærkt fagligt indhold, men der
er også tid til, at autoforhandlere
samt virksomheder på eftermarkedet får mulighed for at mingle og
skabe nye netværk på kryds og
tværs. Sidst, men ikke mindst, har
årsdagen også et alvorsnit over sig,
da den er platform for at sende et
stærkt budskab til vores politikere.
Her i efteråret skal regeringen således evaluere L4, som er lovgrundlaget bag sidste års afgiftsnedsættelser og det nødvendige leasingindgreb imod den såkaldte bilvask.
AutoBranchen Danmark roste sidste år afgiftsreduktionerne, men
var til gengæld stærkt kritisk over
metoden til at lukke leasinghullet.
Modellen indebar, at man inddrog
helt simple driftsmidler for forhandlerne i form af demo- og udlånsbiler, så de fremover skal genberegnes efter senest fire måneder.
Vi advarede om, at det ville føre
til et helt unødvendigt og dyrt bureaukrati, og man fristes til at sige,
at vi desværre fik ret.
Mange bilhandlere bruger uforholdsmæssigt lang tid på at foretage genberegning, og alt for mange gange er resultatet tilfældigt.
Loven lever med andre ord ikke

op til sit formål, og et budskab må
derfor være at nytænke hele konstruktionen.

Danmark led under store underskud på både betalingsbalancen
og statsbudgettet.

I forvejen har hele branchen –
sammen med det øvrige erhvervsliv – været hårdt ramt af de nye
regler for behandling af personfølsomme oplysninger – det såkaldte GDPR. Der er brugt voldsomt mange ressourcer på implementeringen, og forvirringen har
været total. Hvad må man, og
hvad må man ikke? AutoBranchen
Danmark har løbende været i kontakt med myndighederne, men
heller ikke de har haft fuldt overblik over reglernes betydninger.
Derfor udestår der stadig ubesvarede spørgsmål, som vi prøver at
løse for vores medlemmer.

Men Rigets finanser er helt anderledes sunde i dag. Årtiers genopretningspolitik har skabt orden
i samfundsøkonomien og tilbage
står derfor en branche, som er
overbeskattet.

Nu er tiden kommet til, at politikerne gør det lettere at være virksomhed i autobranchen. De fleste
skatter og afgifter er indført for at
løse økonomiske og politiske problemer i en helt anden tid, hvor

Vi gør os ingen forestillinger om,
at autobranchens problemer bliver
løst her og nu, da der ligger et folketingsvalg lige rundt om hjørnet.
Men vi må kunne forlange, at den
kommende regering tager tyrene
ved hornene og gennemfører en
ny tidssvarende afgiftsmodel, der
løser fremtidens og ikke fortidens
udfordringer.

Adm. direktør Gitte Seeberg.
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AutoBranchen Danmark,
Colourbox og private.
Mød banken velforberedt - altid
Oplag:
2.500
Om AutoBranchen Danmark:
AutoBranchen Danmark er
en brancheorganisation, som
repræsenterer bilforhandlere.
bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 medlem-

08

mer over hele landet, der til
sammen beskæftiger mere
end 20.000 medarbejdere og
omsætter for ca. 50 mia. kr.
om året.
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Det ufornuftige sejrede

Vælg den forsikringsløsning der

Passer bedst til dig
Kontakt din konsulent og hør nærmere

Premium

Premium +

Kundens etableringsgebyr

985 kr.

Nej

Etableringsprovision til forhandleren

910 kr.

400 kr.

Årlig provision til forhandleren, så længe forsikringen er i kraft

Nej

Ja

Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade

Ja

Ja

10% mere i timepris på arbejdsløn ved forsikringsreparationer

Ja

Ja

500 kr. ved opgørelse af totalskade

Ja

Ja

150 point til brug i Pondux

Ja

Ja

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland

Rasmus Krogh - Sjælland

tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

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

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

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland

Se mere på

samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

www.autobranchensforsikring.dk

Finansiering

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Mød banken velforberedt – altid

En sætning overgår alt andet, når
erhvervsvirksomheder skal i banken. I forhandlinger om at sikre
sig det rigtige engagement og de
rigtige bankforretninger gælder
to ting:
Vær velforberedt. Og ærlig.
AutoBranchen Danmark har spurgt
revisions- og rådgivningsgiganten
KPMG, hvordan virksomhederne
i autobranchen griber situationen
an og tager sig bedst ud i forhand6 // NYT fra AutoBranchen Danmark

lingerne med pengeinstituttet, som
jo altid er en meget vigtig samarbejdspartner for en virksomhed.
Nikolaj Møller Hansen er partner
i KPMG. Han beskæftiger sig særligt med autobranchen og er opdateret i forhold til branchens nyeste tendenser og udvikling såvel
som økonomien i autobranchen.
”Banker kan ikke lide overraskelser”, siger han og understreger,
at det faktisk er præcis så enkelt
som det lyder.

”Det gælder om at være velforberedt. Hvis du ved, at du har brug
for likviditet til indkøb af varelager
om to måneder, så fortæl det i god
tid. Vis også din historik, så banken kan se, at du har belæg for
det, når du siger, at du forventer
bilerne solgt i løbet af de næste
fx otte måneder. Kommer du i god
tid og dokumenterer, at du har styr
på det, så minimeres risikoen for,
at banken siger nej”, siger Nikolaj Møller Hansen.

Finansiering

Bankerne har, ifølge Nikolaj Møller Hansen, ændret fokus de seneste år. Hvor de tidligere kiggede på solvens, når de skulle vurdere en virksomheds kreditværdighed, så kigger de nu på "cashflow" — altså pengestrømmen.
Det kræver til gengæld styr på forretningen, hvis man skal sikre et
godt cash-flow.
”Du skal vide alt om din forretning.
Have styr på leverancer og varelager”, siger KPMG-partneren og
fortsætter:
”Det gælder også om at sammensætte sin balance rigtigt. Sørge
for at få de rigtige kreditter hos leverandører. Det bedste er, hvis
du først betaler for en reservedel,
når du har sat den i en bil”, siger
Nikolaj Møller Hansen.

kende årsag til, at bankerne er
særligt årvågne overfor at give
kreditter i branchen.
KPMG analyserer autobranchen
hvert eneste år. Tidligere i år forudsagde revisions- og rådgivningsvirksomheden, at mellem
30 og 50 procent af alle bilforhandlere kan være væk i 2025
– primært gennem fusioner og
opkøb.
”Branchen står overfor en
enorm forandring, hvor forhandlere skal indstille sig på delebiler og andre ordninger. De forhandlere, som kommer til at stå
bedst, er dem, som giver den
bedste kundeoplevelse”, siger
Nikolaj Møller Hansen.

Nikolaj Møller
Hansen
Partner i KPMG

Mange mindre erhvervsdrivende
har den opfattelse, at bankerne
ikke er til at forhandle med, men
bare udstikker priser og renter.
Sådan er det imidlertid ikke, mener Nikolaj Møller Hansen.
”Du kan godt forhandle dig til bedre forhold i banken, men det kræver, at du er velforberedt og ærlig. Er du på bagkant med dine finansieringsbehov, er det sværere
at tale med banken”.
Foruden det meget dyre varelager hos både nyvognsforhandlere
og brugtvognsforhandlere, er autobranchen kendetegnet ved dyre
bygninger, som kun sjældent kan
bruges til andre formål end at drive bilforretning. Det er en medvirNYT fra AutoBranchen Danmark // 7

KORT•NYT
Husk kryptering
af e-mails med
persondata
Fra den 1. januar 2019 skal emails, der indeholder persondata
eller fortrolige oplysninger, sendes krypteret som følge af den
nye databeskyttelseslovgivning.
Det oplyser Datatilsynet. De nye
regler gælder for alle private virksomheder.

Tilfredshedsundersøgelser uden
samtykke er lovlige
Forhandlere og værksteder kan lovligt sende en tilfredshedsundersøgelse til kunderne uden samtykke. Der må dog ikke opfordres til salg eller anden markedsføring ved undersøgelsen. Det
fremgår af en forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden, der
kommer på baggrund af et spørgsmål fra AutoBranchen Danmark.
En undersøgelse til kunderne skal sendes ud umiddelbart efter
værkstedets arbejde eller salget, og man bør gøre kunderne opmærksomme på, at man kan afmelde sig fremtidige undersøgelser, og at man kan forvente at blive kontaktet, hvis man svarer på
undersøgelsen. Hvis kunden tidligere har frameldt sig, må virksomheden ikke sende en undersøgelse ud.

AutoBranchen Danmark anbefaler, at man ser sit mailprogram
igennem og eventuelt kontakter
sin udbyder for at sikre, at man
kan sende krypterede mails, når
man sender personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Det er
muligt at kryptere mails med en
digital signatur, som for eksempel
NemIDs Medarbejdersignatur.

Tilbagebetaling af moms på
brugte demobiler
Landsskatteretten har truffet afgørelse i en sag om tilbagebetaling
af moms på brugte demobiler. Landsskatteretten fandt, at et selskab, der drev momspligtig virksomhed med køb og salg af brugte
biler, også var momspligtig ved salg af brugte biler, der var købt af
private, som led i køb af en anden bil, uden tillæg af moms. Bilerne
var dels anvendt som demobiler og dels som firmabiler og medarbejderbil inden salget, hvilket ikke kunne føre til et andet resultat.
8 // NYT fra AutoBranchen Danmark

Medlemsservice

// Charlotte Brix Andersen,
chef for medlemsservice og forretningsudvikling i AutoBranchen Danmark

Efterlysning:
Input til autobranchens medlemsydelser

”Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ville have, havde
svaret været ”en hurtigere hest”!
Henry Ford mente ikke, at de innovative ideer ville komme fra
kunderne. De var for involveret i
forretningen.
Sådan er det ikke hos os. Vi vil
tilbyde relevante medlemsydelser, og til det har vi brug for jeres
input. De bedste løsninger skabes nu engang i et bredt samarbejde og ved at stille spørgsmål.

rette kvalifikationer til at løse opgaverne på værkstederne. Det
er forandringer, der kræver viden
og fleksibilitet for at være konkurrencedygtig.
Netop det vil vi være endnu bedre til at hjælpe jer med. Derfor er
vi i gang med at gøre vores medlemsydelser skarpere og mere
målrettede.

Derfor vil vi i den kommende tid
gøre os ekstra umage med at lytte og udvikle medlemsydelser,
som I forhåbentligt vil finde interessante. Men vi vil også bruge
Ford-metoden og bygge ovenpå
med inspiration og viden, som vi
henter fra andre sektorer og fra
udlandet.

Noget har vi allerede sat i gang.
Vi har styrket vores juridiske ydelser med en ny jurist, som særligt
skal fokusere på ankenævnssager. Vores juridiske afdeling er
klar til at rådgive om købelov,
kontrakter, den nye persondatalov og mange andre juridiske problemstillinger. Ansættelsesretlige
forhold kan I som altid få hjælp
til hos AutoBranchen Danmarks
arbejdsgiverforening, ABAF.

Der sker mange forandringer i
branchen. Konsolideringer af
både små og store forretninger.
Generationsskifte. Kunder der
forventer en stærkere digital kontakt omkring nyt bilkøb eller reparationer. Den grønne omstilling
som vil forandre bilparken, når
flere elbiler og hybridbiler ruller
ud på vejene. Det bliver sværere
at finde medarbejdere med de

VidenCenteret har også fået et
nyt skarpt fokus med tre kerneydelser: Forsikringssupport som
skal hjælpe lakerere og værksteder i samarbejdet med forsikringsselskaberne. Servicebesøg fra
vores konsulenter som kan hjælpe værksteder og lakerere med
at forbedre bundlinjen. Og de allerede velkendte KS 2000 Certificeringer.

Næste skridt er at spørge flere
af jer om jeres konkrete behov.
Om cirka to uger vil I modtage et
spørgeskema i jeres indbakke på
de af jer, vi har mailadresse på.
Andre vil få et spørgeskema, når
vi er på besøg hos jer. Vi vil nemlig gerne høre, hvilke problemstillinger I står med i hverdagen,
hvad I synes om de medlemsydelser, vi tilbyder i dag og få input til dem, vi skal tilbyde i fremtiden.
Når vi har jeres svar, vil vi bringe
nogle af konklusionerne her i bladet. Andre vil vi give jer på medlemsmøder. Og andre vil vi bruge som en anledning til at besøge jer for at få sat flere ord på
svarene.
Jeg håber, I vil bruge et par minutter på at svare på spørgeskemaet. Medlemsydelserne bliver
først rigtig gode, når vi har input
fra jer.
Har I input eller forslag, er I velkomne til at kontakte mig på mail
cba@abdk.dk eller telefon
31369400, for det ligger mig på
sinde at give jer de bedste muligheder.

NYT fra AutoBranchen Danmark // 9

Nyt

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

VidenCenter sætter skarpt
fokus på kerneydelser
Medlemmerne skal have merværdi. Mere klart kan det ikke siges
om ambitionen i AutoBranchens
VidenCenter, som gennem den
seneste tid har analyseret behov
og ønsker i branchen.
Derfor handler arbejdet om tre kerneydelser. Forsikringssupport, Servicebesøg og KS Certificeringer.
”Vi er sat i verden for at skabe
værdi for medlemmerne. Det kan
vi gøre fordi vi har kompetencerne opbygget gennem mange år,
og fordi vi dagligt ser, hvad der
virker bedst på værkstederne rundt
om i landet”, siger AutoBranchen
Danmarks administrerende direktør Gitte Seeberg.
Forsikringssupport kan hjælpe
Forsikringssupporten er ny og lanceret i juni. Den kan hjælpe både
lakererne og værkstederne i samarbejdet med forsikringsselskaberne, fordi medarbejderne i AutoBranchens VidenCenter har kontakten
og viden fra masser af sager.
”Vi har kontakten til hele branchen,
og der er næppe et scenarie, der
er nyt for vores erfarne konsulenter. Derfor kan vi hjælpe lakererne og værkstederne med deres
udfordringer”, siger Gitte Seeberg
om den nye forsikringssupport.
Besøg virker på bundlinjen
Et tiltag som før har virket godt,
10 // NYT fra AutoBranchen Danmark

og nu kommer i faste rammer, er
Servicebesøg. De kan måske i
endnu højere grad gøre en forskel
på bundlinjen hos eftermarkedet.
På opfordring vil AutoBranchen
Danmarks udviklingskonsulent
besøge karrosseriværkstedet og
lakereren over nogle dage og gennemgå arbejdsgange og samarbejdsforhold.
Formålet er at finde ud af, hvad
der sker fra kunden afleverer sin
bil i modtagelsen på karrosseriværkstedet til, at kunden får sin
bil igen. Hvordan håndteres arbejdet? Hvordan foregår samarbejdet mellem karrosseriværksted,
lakerer og forsikringsselskab? Og
kan arbejdsgangen gøres bedre
til fordel for autolakereren, som
ofte i forsikringssammenhæng
står som underleverandør til karrosseriværkstedet?
”Måske kan man blive bedre i sin
forberedelse før kunden kommer.
Er der noteret de rigtige ting om
kunden? Kan administrationen af
lejebiler forbedres. Vi hører også,
at der kan mangle den nødvendige viden i skadestakseringen
på karrosseriværkstedet. Samtidig fornemmer vi, at samarbejdsforholdet mellem karrosseriværksted og lakerer bør styrkes. Måske kan indtjeningen forbedres

ved at lære fra andre”, siger Gitte
Seeberg om servicebesøgene.
”Konsulenterne vil tage udgangspunkt i værkstedets nuværende
arbejdsgange, og de vil komme
med anbefalinger til driftsmæssige forbedringer, som ligger lige
for at kunne sætte i værk. Konceptet for både karrosseriværksted og lakerer må være ”vi skal
have betaling for det udførte arbejde”, fortsætter hun.
Servicebesøgene har tidligere været udført, når et medlem har
spurgt efter det, men aldrig tidligere været en ”hyldevare” som
det bliver nu. Gitte Seeberg anbefaler medlemmerne, at kontakte medarbejderne i AutoBranchens
VidenCenter, hvis de vil have kigget deres arbejdsgange efter i
sømmene.
Brugbar kvalitetsstyring
Tredje ben i medlemsydelserne
bliver KS Certificeringerne, som
fortsat har stor betydning i branchen og bygger på mange års erfaring. KS 2000 er det mest udbredte kvalitetsstyringssystem i
autobranchen, og med den får virksomheden løbende et godt billede
af sit kvalitetsarbejde. Den ser,
hvad der fungerer godt, og hvor
der er mulighed for forbedringer.

Jura

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Få svar på de juridiske spørgsmål
Når der i forretningen eller på
værkstedet opstår spørgsmål om
markedsføring, persondata eller
en sag i Ankenævn for biler, så er
AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling klar til at hjælpe.
Advokat Eylem Ünüvar blev i foråret udnævnt til juridisk chef og
sammen med advokat Lars Ellegaard og jurist Stefan Leth-Nissen
rådgiver de AutoBranchen Danmarks medlemmer og behandler
sager, der vedrører de juridiske
emner inden for autobranchen.
”Vi har en juridisk afdeling, der
kan hjælpe vores medlemmer videre, når der for eksempel opstår
en sag mellem forretningen og
kunden eller en tvivl om ny lovgivnings betydning”, siger juridisk
chef Eylem Ünüvar.
De seneste måneder har EU's databeskyttelsesforordning betydet
nye arbejdsgange hos både forhandlere og værksteder, og den
juridiske afdeling har derfor lavet

Eylem Ünüvar

Juridisk chef, advokat
et@abdk.dk / 31 17 79 40
Arbejdsområder: EU, konkurrenceret,
persondata og forbrugerret.

et Persondataunivers, der løbende er blevet opdateret med de nyeste dokumenter og vejledninger.
”Vi ved, at der sker mange nye ting,
og vi sidder klar ved telefonerne,
hvis man har spørgsmål om for eksempel persondata. Det kan også
være spørgsmål om forhandlerkontrakter eller registreringsafgift,
når ny lovgivning om eksportgodtgørelse eller registreringsafgift påvirker vores medlemmer”, siger
Eylem Ünüvar. Hun fortsætter:
”Vores advokat Lars Ellegaard har
en lang erfaring fra branchen,
blandt andet om SKAT og køberet. Derudover er han AutoBranchen Danmarks repræsentant i
Ankenævn for biler. Vores nyeste
mand på holdet, Stefan Leth-Nissen, arbejder især med sagsbehandling i ankenævnssager, så vi
kan sikre en hurtig og grundig behandling for vores medlemmer”.
Du kan læse mere om den juridiske afdelings arbejdsområder, og

Lars Ellegaard

Advokat
le@abdk.dk / 41 68 76 33
Arbejdsområder: Køberet, SKAT, medlem
af Ankenævn for biler.

Den juridiske afdeling i
AutoBranchen Danmark kan blandt
andet hjælpe medlemmerne med
spørgsmål inden for:
•
•
•

•
•

•
•
•

Persondataret (GDPR).
Forhandlerkontrakter.
SKAT, herunder registreringsafgiftsloven, eksportgodtgørelses reglerne, import og
avancereglerne.
Leasing.
Regler om køb og salg af biler, herunder vejledning i sager for Ankenævn for Biler.
Aftaleret, herunder forsikringsaftaler.
Markedsføringsret.
Færdsel, herunder synsreglerne, køre- og hviletidsreglerne.

hvem du skal kontakte, når du har
spørgsmål, nedenfor. Du kan også
skrive en e-mail til jura@abdk.dk,
hvis du har spørgsmål eller andre
henvendelser.

Stefan Leth-Nissen

Jurist
sln@abdk.dk / 31 46 79 74
Arbejdsområder: Køberet, rådgivning og
sagsbehandling i forbindelse med sager i
Ankenævn for biler.

Årsdag

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Det ufornuftige
sejrede
Det handler om at komme først
over målstregen, og det kræver,
at man giver alt, hvad man har for
at nå målet. Det er kendetegnet
for racerkører Jan Magnussens
karriere, der både har budt på store sejre, skuffelser og en stolthed
som far.
45-årige Jan Magnussen tager telefonen en tidlig morgen fra Wisconsin i USA, hvor han netop har
afsluttet et løb i weekenden. Han
når lige hjem til sin familie i Roskilde et par dage, inden det for alvor går løs med de næste løb i
WeatherTech SportsCar Championship. Jan Magnussen fører sammen med makkeren Antonio
Garcia lige nu i GTLM-mesterskabet, som de også er forsvarende
mestre i. Det skal også gerne blive til en sejr i år for ”only victory
counts”, som Jan Magnussen udtrykker det.
”Det er den måde, jeg føler, alt mit
arbejde bliver godkendt på”, fortæller racerkøreren.
Den 27. september fortæller Jan
Magnussen om sin hæsblæsende karriere ved AutoBranchen
Danmarks årsdag på Hindsgavl
Slot ved Middelfart. Det er en karriere, der langt fra er slut, selvom
Jan Magnussen nærmest er født
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ind i branchen. Først som gokartkører, siden i både Formel 1 og
Le Mans, og fra 2007 har Jan
Magnussen været fuldtidsansat
fabrikskører hos Corvette Racing
for General Motors i USA.
En ufornuftig beslutning
Det var helt naturligt for Jan Magnussen at gå ind i motorsporten.
Med en far, der havde en stor lidenskab for motorer og racerbiler
og brødre med samme interesse,
lå det i kortene fra starten, at Jan
Magnussen ville bruge en stor del
af sin tid i en racerbil. Støtten fra
familien var vigtig, men motorsporten kan ifølge Jan Magnussen være ’uretfærdig’.

Racerkører Jan Magnussen

”Min familie støttede mig alt det,
de kunne, både økonomisk og moralsk. Men på et tidspunkt blev det
nødvendigt at lede efter en spon-

sor, der ville satse på, at jeg kunne tjene nogle penge ind”, siger
Jan Magnussen. Han fortsætter:
Tom Kristensen og Jan Magnussen

Årsdag

ÅRSDAG
Mød Jan Magnussen
på AutoBranchen
Danmarks årsdag den
27. september.

”Man skal satse alt fra starten. Det
er egentlig uretfærdigt, for der er
helt sikkert mange dygtige kørere, der er blevet talt til fornuft og
har valgt en anden vej”.
Til spørgsmålet om, hvorvidt Jan
Magnussen så var ufornuftig i sit
valg, lyder svaret prompte:
”Jeg skulle bare ud at køre. Jeg
skulle være den bedste, og hvis
det krævede, at jeg lånte en masse penge uden at vide, hvordan
jeg skulle betale dem tilbage, så
var det en nem beslutning. Jeg

tænkte ikke over, om det var det
rigtige. Jeg var 100 procent klar
over, hvad jeg ville”, siger han.
Kører på grænsen
For Jan Magnussen er motorsporten gået fra at være en sportsgren
til at være en livsstil.
”Jeg elsker de mennesker, der er
involveret i branchen, og så elsker
jeg, at motorsporten er så kompromisløs. Det handler om at være
bedst og hurtigst. Hvis ikke du kører hurtigst, så må du finde en anden måde at vinde på. Jeg skal hele

tiden give mit bedste og presse mig
selv”, siger han og fortsætter:
”Man bliver udfordret hele tiden,
og som kører skal man være til
stede ved hvert enkelt sving og
hver eneste omgang. Det er så
små marginaler, der gør forskellen. Man kører på grænsen af,
hvad man egentlig selv kan finde
ud af, og det giver en fantastisk
følelse, når man så lykkes - og
vinder”.
Fortiden har formet
Jan Magnussen har i sin karriere
NYT fra AutoBranchen Danmark // 13
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deltaget i 25 Formel 1-grandprixer. Hans debut i 1995 i Japans
Pacific Grand Prix blev mindeværdigt for både Jan Magnussen og
hans bror Claus, som aldrig blev
kaldt andet end 'Smed'. Jan Magnussen var afløser for den finske
stjerne Mika Häkkinen, der havde
lagt sig syg.
Da han ankom til den japanske
by Aida kom en japansk kvinde
imod ham og hans bror og ville
have en autograf. Da Jan Magnussen havde skrevet sin første
Formel 1-autograf, gav den japanske kvinde blokken videre til storebror Smed. På trods af Smeds
undrende blik, kiggede kvinden
insisterende og sagde: ”Yes, yes.
Mika Häkkinen!”
”Det var virkelig morsomt, og min
bror gav selvfølgelig den søde
kvinde en autograf og lod hende
tro, at han var Mika Häkkinen.
Man skal jo passe på sine fans”,
siger Jan Magnussen.
Jan Magnussens Formel 1-karriere sluttede i 1998, og det var
med dyb skuffelse og avisoverskrifter med ord som ”fiasko”, der
mødte ham i Danmark efter fyringen. Men Jan Magnussen måtte lægge skuffelsen bag sig, og
fiasko blev til succes – både da
han i 1999 blev hyret af Panozteam og begyndte et nyt eventyr
i USA, og da han i 2004 vandt sit
første 24-timers Le Mans for Corvette Racing. I dag er han firedobbelt Le Mans-vinder.
Selvom Formel 1-karrieren ikke
endte med de største succeser,
så vil Jan Magnussen ikke være
tiden for uden. Fyringen gav ham
en nedtur, men det gjorde ham
også bevidst om, at han ikke var
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Racerkører Jan Magnussen

født for at køre Formel 1. Han var
født for at køre racerløb.
”Hvis jeg kigger tilbage, så tænker
jeg ikke over, hvad der var skidt,
og hvad der var godt. Jeg er helt
klar over, at jeg er, hvor jeg er i
dag, fordi der er sket de ting, der
er sket, og jeg er vild med det. Havde jeg klaret det bedre i Formel 1,
havde mit liv måske set helt anderledes ud, men den tanke kan
jeg ikke bruge til noget”, siger han.
Kevin kørte samme vej
Selvom det ”kun” blev til 25 Formel 1-grandprixer, så er Jan Magnussen medlem af en lille klub
over danske Formel 1-kørere, hvor
knap halvdelen af klubbens medlemmer hedder Magnussen til efternavn, og så er det alligevel noget særligt.
Da sønnen Kevin Magnussen i
2014 fik debut i Formel 1, fik Jan
Magnussen lov til at opleve en

stor del af sin egen historie, og de
beslutninger der skulle træffes, en
gang til.
”Kevin har selvfølgelig fået mulighed for at lege med gokart og
ræs tidligt i livet, og han kunne
simpelthen ikke fungere, hvis han
ikke vidste, at han snart skulle ud
og køre igen. Det var så nemt at

Årsdag

støtte op om ham”, siger Jan Magnussen.
Jan Magnussen ved om nogen, at
der også er risici ved den sport, som
både han og hans søn er blevet en
del af. Som far er Jan Magnussen
naturligvis bekymret, men han fortæller, at Kevin selv har taget valget og ved, hvad det valg har af betydninger og konsekvenser.
”En del af motorsporten er at kontrollere det, der er lige på kanten,
og jeg har meget tiltro til, at Kevin
har talent for det her. Alle kørere
har i begyndelsen af deres karriere måtte tage stilling til, at det
kan være farligt. Men så bliver
man nødt til at komme videre”, siger han.
En stolt far
Selvom Jan Magnussen som ung
tog de ’ufornuftige’ beslutninger
meget let og uden for meget omtanke, var det alligevel sværere
for ham, da Kevin stod i samme
situation.
”Gennem Kevin kunne jeg gennemleve det hele igen, men det
var meget sværere denne gang.

Der var ingen tvivl om, at han ville
det samme som mig, men det var
svært at være med til at tage de
samme risikofyldte beslutninger,
nu for min søn. Der prøvede jeg
for en gangs skyld at være den fornuftige”, griner Jan Magnussen.
Stoltheden over at se sin egen
søn få succes i samme sport som
ham selv, er noget af det største
for en far.
”Det bliver ikke større. Jeg har været superglad for min karriere og
alt det, jeg har opnået, men det
kan slet ikke måle sig med det, Kevin laver og opnår, og det er jo helt
fantastisk. Jeg er en vanvittig stolt
far”, siger Jan Magnussen.
Jan Magnussen har udover Kevin to yngre børn, datteren Millie
og sønnen Luca, og de vælger
ifølge Jan Magnussen nok ikke
motorsporten til, selvom de synes,
det er sjovt at være med til en
masse løb med deres far.
Formel 1 til Danmark
De to mindste i Magnussen-familien kan måske om få år opleve
Jan og Kevin Magnussens sport
på nærmeste hold. De seneste år
har en gruppe mennesker arbejdet for at få et Formel 1-løb til
Danmark, muligvis allerede i 2020.
Jan Magnussen har været med til
at tegne banedesignet til det, han
kalder en ”fantastisk idé”.
”Det er svært at være skeptisk. Det
vil være så stort for Danmark med
et Formel 1 – midt i København!
Det værste ved det er, at jeg allerede nu ved, at jeg selv skal køre
løb i den weekend, man påtænker
at arrangere løbet i København.
Men det er stadig en rigtig god idé”,
siger Jan Magnussen.

Skal slæbes ud af banen
Når man spørger Jan Magnussen, hvad der er det største i hans
karriere, er det sejrene. Nogle sejre er selvfølgelig større end andre, men det er sejrene, der tæller. Men der kommer også en tid,
hvor sejrene er fortid og dermed
også motorsporten. Det er dog
ikke noget, Jan Magnussen bruger meget tid på at tænke over.
”Jeg ved, at det har en ende på
et tidspunkt, men det bliver nok
først, når de smider mig ud. Jeg
kan ikke forestille mig, at jeg selv
stopper. Jeg skal vel bæres ud fra
banen”, siger han.
Når Jan Magnussen ikke kører
løb og rejser rundt, så har hele
familien historisk haft en hobby
med svæveflyvere og modelfly.
Selvom tiden er knap, så er det
rart at lette sig lidt fra asfalten og
kigge op mod himlen for en stund.
”Jeg er vild med svæveflyvere, og
det har jeg brugt meget tid på som
barn, selvom det er lidt af en modsætning til motorsporten. Det er
sådan en familieting, som Kevin
også har vist interesse for, men
det har han selvfølgelig slet ikke
tid til at fokusere på nu”, siger Jan
Magnussen.
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Beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsen

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Troels Lund Poulsen sætter
disruption på dagsorden
Beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsen (V) vil på AutoBranchen Danmarks årsdag give sit
bud på, hvordan disruption vil påvirke erhvervslivet, deriblandt også
autobranchen.

af digitaliseringen. Det vil forandre den måde, vi tænker arbejdsmarked på. Nye forretningsmodeller vender op og ned på mange af de ting, vores erhvervsliv
har indrettet sig efter.

Disruption er et begreb, der flittigt
bliver brugt af blandt andre politikere, iværksættere og erhvervsfolk. Men hvad dækker begrebet
over? Direkte oversat betyder disruption forstyrrelse eller afbrydelse. Det er en historie om en verden i forandring, hvor den nye teknologi får stor betydning for blandt
andet vores arbejdsmarked. Det
er produkter og arbejdsmetoder,
der skaber forandring på baggrund

Autobranchen skal også være parat til at omstille sig, og det vil kræve noget af alle, hvis branchen
skal overleve i en ny og skærpet
konkurrence og nye forretningsmetoder. Regeringen nedsatte i
foråret 2017 et Disruptionsråd,
der skal analysere, hvad det kommer til at betyde for Danmark og
hvilke løsninger, der kan understøtte udviklingen. Det vil beskæftigelsesministeren også komme
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ind på i sit oplæg den 27. september.

ÅRSDAG
Mød
beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsen
på AutoBranchen
Danmarks årsdag den 27.
september.
Tilmeld dig på
www.abdk.dk/aarsdag

Årsdag

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

It-direktør gæster årsdagen:
Digitalisering får stor betydning
I fremtiden får digitaliseringen endnu større betydning for, hvordan
vi køber og sælger ting, og hvordan vi transporterer os rundt i landet. Det er noget af det, som Netcompanys direktør André Rogaczewski vil fortælle om, når han
gæster AutoBranchen Danmarks
årsdag den 27. september.
Tilbage i 2000 stiftede André Rogaczewski sammen med Claus
Jørgensen og Carsten Gomard itvirksomheden Netcompany. I dag
er André Rogaczewski direktør for
Netcompany. En nyopstartet virksomhed der, som den første i 20

år, rundede 1.000 ansatte i 2017.
I foråret 2018 blev Netcompany
børsnoteret med en markedsværdi på 7,75 milliarder kroner.
For André Rogaczewski er hemmeligheden bag succesen blandt
andet, at man har en særlig kultur
og tilgang til it-projekter, der hele
tiden skal udvikle virksomhedens
medarbejdere. For medarbejdernes karriere er ligeså vigtig for Netcompany som for medarbejderne
selv. It-direktøren føler stærkt for
Danmarks digitale fundament og
især for it -talenterne, som han kalder ”fremtidens helte”.

ÅRSDAG
Mød André Rogaczewski
på AutoBranchen
Danmarks årsdag den
27. september.

Netcompany er blevet en succeshistorie i det danske erhvervsliv,
og André Rogaczewskis del af
succesen var blandt andet medvirkende til, at han i 2017 var nomineret til prisen som Årets dansker. André Rogaczewski er også
formand for DI Digital og medlem
af regeringens Disruptionråd samt
formand for TeknologipagtRådet.
Du kan høre meget mere om André Rogaczewskis tanker om digitalisering og betydning for autobranchen den 27. september på
Hindsgavl Slot ved Middelfart.

André Rogaczewski
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Vi arbejder
med den nyeste
teknologi indenfor
kalibrering! Uanset om
opgaven skal løses hos os
eller på dit værksted!

DIN NYE PARTNER PÅ AUTOGLAS

Reparation af stenslag og udskiftning af autoruder til
konkurrencedygtige priser på dit eller vores værksted
DANSK BILGLAS AFTALEN

PRISEKSEMPLER:

Dansk Bilglas A/S tilbyder reparation af stenslag og udskiftning
af for-, side- og bagruder. Det gør vi dels via den
landsdækkende værkstedskæde og dels via en landsdækkende
mobilservice.

*UDSKIFTNING AF PERSONBILSRUDE
INKL. LIM PÅ VORES VÆRKSTED:

Elektronik i ruderne er i en vild udvikling. Du får hjælp til både
statisk og dynamisk kalibrering af alle former for kameraer i
forruder. Det gælder på dit eller vores værksted.
For at give dig mere fleksibilitet på dagen, anvender vi til
udemonteringer en tokomponent lim, der gennemhærder til
original kvalitet (OEM styrke) på en time.
En hurtig og smidig service, hvor tilgængelighed er alfa og
omega.

565,-

ekskl. moms

*UDSKIFTNING AF PERSONBILSRUDE
INKL. LIM PÅ DIT VÆRKSTED:

840,-

ekskl. moms

GRUNDINDSTILLING/INITIALISERING
AF REGNSENSOR:

262,-

ekskl. moms

KALIBRERING AF KAMERA
STATISK EL. DYNAMISK:

600,-

ekskl. moms

*Bemærk priser er ekskl. rude og tilbehør

FIND DIN LOKALE SAMARBEJDSPARTNER
TLF: 70 12 55 55

WWW.BILGLAS.DK

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

Så sælger du brugtbil med
samme oplevelse som en ny!
Bilkøbere vil have størst mulig tryghed i deres investering
– ikke uforudsete udgifter. Hver dag ser vi hvordan
AutoBranchens bilforhandlere kan få en bedre pris og sælge
flere biler med vores garantiløsninger indbygget i prisen.
Det er egentlig ret ligetil; Just in Case garantipakken
øger trygheden og beskytter både dig og dine kunder mod
uventede udgifter hvis der skulle opstå en pludselig skade.

Har du brug for starthjælp?
Ring til os på tlf. 89 88 22 71
89 88 22 71 info@autoconcept.dk www.autoconcept.dk

Nordens ledende formidler af reelle garantiforsikringer af nye og brugte køretøjer.
Personbil | Sportsvogn | Transportkøretøj | Motorcykel | Autocamper | Campingvogn | ATV | Snescooter

KORT•NYT
Årets forsikringsselskab kåres
ved årsdagen
Den 27. september inviterer AutoBranchen Danmark til den årlige
årsdag, og i år kåres Årets forsikringsselskab ved årsdagen, der
bliver holdt på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

SPONSOR
Sådan er
praksis for
sponsorater
Skattestyrelsen har udgivet en ny
vejledning for virksomheder, der
arbejder med sponsorater.
Vejledningen beskriver praksis for
virksomhederne. Er din virksomhed sponsor, er det vigtigt, at I
kender reglerne for hvordan udgifterne skal opgøres og fradrages.
Mange sponsorater indeholder,
udover selve reklameydelsen,
også nogle tillægsydelser. Det
kan være gratis billetter eller frit
medlemskab. Vejledningen beskriver, hvordan I skal behandle
sponsorudgifter og de modtagne
tillægsydelser både skatte- og
momsmæssigt.
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Årets forsikringsselskab kåres af AutoBranchen Danmarks medlemmer - og for første gang også af den øvrige autobranche, der alle
har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er
nu afsluttet, og vi takker for
de mange besvarelser, der
både skal bruges til at kåre
en vinder, men som også er
startskuddet til en række samarbejdsmøder med forsikringsselskaberne. Vinderen
er det selskab, som opnår højest tilfredshed blandt autobranchen.
Du kan tilmelde dig AutoBranchen Danmarks årsdag på
www.abdk.dk/aarsdag.

Ny vejledning om behandlingssikkerhed
Datatilsynet har offentliggjort en vejledning i to dele, der er henvendt til dataansvarlige eller databehandlere, der forklarer reglerne om behandlingssikkerhed, og hvordan man som dataansvarlig
håndterer forordningens krav om databeskyttelse gennem design
og standardindstilling.
Den første del forklarer de krav, forordningen stiller, og de overvejelser du forventes at skulle gøre dig om behandlingssikkerhed,
blandt andet med en praktisk hjælpeguide. Den anden del betyder
blandt andet, at man skal tænke databeskyttelse ind på et tidligt
stadie, når IT-løsninger udvikles, indkøbes og tilpasses.
Du kan læse meget mere om de nye regler på AutoBranchen Danmarks hjemmeside under Persondatauniverset.

Nyt fra samarbejdspartnere

Attraktiv korttidsleasing af egne biler
- skab samtidig biler til eget salg
I samarbejde med Santander kan
AutoBranchen Danmark Finans
nu tilbyde en bred vifte af forskellige modeller på leasing. Bilerne
vil man eksempelvis kunne anvende til værkstedsudlejning, tjenestebil eller anden form for intern bil i virksomheden.
Bilerne kan bestilles ved at udfylde bestillingsformularen på
www.abdk.dk/finans hos de forhandlere, som fremgår heraf.
Samlet set kan man bestille max
fem biler. Ved større behov skal
Santander kontaktes.
Vi håber, I vil tage godt imod dette medlemstilbud.

Bil

Udstyr

Ydelse

Restværdi

Renault Twingo Sce 70 Expr.

Metallak

Kr. 1.195,-

Kr. 51.050,-

Renault Clio h/b TCe 90 Zen

Metallak

Kr. 1.495,-

Kr. 66.476,-

Renault Clio h/b dCi 90 Zen

Metallak

Kr. 1.495,-

Kr. 75.862,-

Renault Clio ST TCe 90 Zen

Metallak

Kr. 1.595,-

Kr. 67.205,-

Renault Clio ST dCi 90 Zen

Metallak

Kr. 1.595,-

Kr. 78.211,-

Renault Captur TCe 90 Zen

Metallak

Kr. 1.695,-

Kr. 73.079,-

Renault Captur dCi 90 Zen

Metallak

Kr. 1.695,-

Kr. 86.513,-

Renault Megane ST Tce 130 Zen

Metallak

Kr. 2.195,-

Kr. 91.477,-

Renault Megane ST EDC dCi 110 Zen

Metallak

Kr. 2.195,-

Kr. 104.385,-

Renault Trafic L2H1 125 HK (varebil)

Technopakke

Kr. 1.995,-

Kr. 115.729,-

Dacia Dokker dCi 90 Ambiance

Technopakke

Kr. 1.295,-

Kr. 71.615,-

Honda Jazz 1.5 5-dr Dynamic

Navigation

Kr. 2.095,-

Kr. 71.326,-

Honda Civic 1.5 4-dr Elegance 182 HK

Navigation

Kr. 2.995,-

Kr. 105.209,-

Honda Civic 1.6 5-dr Elegance 120 HK

Navigation

Kr. 2.495,-

Kr. 112.787,-

ekskl. moms

ex. moms & reg.afg.

Standard på alle biler:
• Førstegangsydelse ekskl. moms kr. 3.500,• Kontraktperiode 12 måneder (som også er minimum holdeperiode).
• 15.000 km standard i perioden. For hver + 5.000 km nedskrives restværdien med kr. 5.000 + moms.
• Alle biler registreres med udlejning uden fører.
• Leasingtager anviser køber ved udløb.
• Prisen ved udløb er ekskl. moms og registreringsafgift.
• Kræver positiv kreditgodkendelse.
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Nyt fra samarbejdspartnere

Nyt samarbejde med AUTOproff
bilimportører. Disse biler udbydes
via vores fleetsystem og håndteres i samarbejde med landets største logistikfirma – AutoLogik.
Økonomimanden ser det som et
fantastisk værktøj, når han kan
følge samtlige engroshandler. Indtjeningen er steget betragteligt på
indbytningsbilerne hos alle kunder. Eksklusivaftalerne for opkøberne er stort set forsvundet, så
der nu er kommet gennemsigtighed i engrosmarkedet.
AUTOproff er en handelsplatform
for den professionelle aktør i autobranchen. En platform uden købssalærer - bilen handles af brugerne gennem systemet for opnåelse af maksimal pris. Køber ved
altid hvem sælger er og sælger
ved altid hvem køber er. Intet er
skjult.
Med mere end 2.200 registrerede
bilforhandlere, er AUTOproff siden sin begyndelse i 2013 vokset
til at være Danmarks suverænt
største portal til handel med engrosbiler.
Mere end 50.000 biler røg igennem auktionen i 2017, og stigningen fortsætter i 2018. Hele
processen er strømlinet - fra buddet på den brugte bil, til bilen er
betalt, fragtet og papirerne er
modtaget af køberen. Desuden
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er der fuld gennemsigtighed i forløbet. Også betalingssystemet er
sikkert.
Fem minutter er typisk nok for at
oprette en bil via vores app. Herefter kan sælgeren koncentrere
sig om de vigtige opgaver i forretningen – og samtidig være sikker
på at få den korrekte markedspris
for engrosbilen.
Som køber af engrosbiler vil man
hver eneste dag kunne finde 250
til 400 auktioner med udløb. På siden er der hele tiden mellem 650
og 1.500 biler synlige. Det gælder
personbiler såvel med som uden
afgift samt varevogne. Nyeste skud
på stammen er motorcykler.
Der tilbydes også et stort antal biler fra flere af landets leasingselskaber, udlejningsselskaber og

Ligeledes er sikkerheden for det
solgte og købte løst. Vi har et system hvor køber og sælger ikke
skal bekymre sig om kontanter eller dankortbetaling i handlen.
Salgschefen kan følge alle sælgerne og motivere dem på baggrund af resultater. Sælgeren kan
gå med kunden ud og besigtige
hans bil, uploade data og tage billeder direkte med vores app, indsende bilen til vores vurderingsteam med få klik og i løbet af få
minutter får han AUTOproff’s garanterede mindstepris. Dette gør
kundens oplevelse mere professionel og særlig.
Samme platform er ved at vinde
indpas udenfor Danmarks grænser. Det åbner en helt ny verden
for crossborder salg af engrosbiler uden afgift og ligeledes køb.

DATINGPORTAL
FOR ENGROSBILER

Danmarks nemmeste og hurtigste digitale
auktionsplatform for professionelle.
Vil du være med? Start på AUTOproff.dk
Medlemmer af Autobranchen Danmark tilbydes
10% i rabat på abonnementsprisen – der kan IKKE tegnes
rabataftaler via flere aktører af gangen

INTET KØBSSALÆR
GARANTIPRISVURDERINGER
SIKKER DOKUMENTHÅNDTERING

Albuen 80
6000 Kolding

+45 82 303 505
kontakt@autoproff.dk

SIKKER BETALING
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Bilsalg

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Flere grønne biler på vejene
– men leasingen halter
2018 ser ud til at kunne tangere
sidste års bilsalg, viser tal fra de
første syv måneders nyregistreringer af personbiler fra Danmarks
Statistik. Fra januar til juli 2018 er
der nyregistreret 137.365 personbiler, hvilket er tæt på de 138.823
personbiler, der blev nyregistreret
i samme periode i 2017. Det er
især populært at købe en SUV i
øjeblikket. Der er i 2018 blevet
solgt over 12.000 flere SUV’er
sammenlignet med samme periode sidste år.
Flere hybridbiler på vejene
Det er også de miljøvenlige biler,
der trækker bilsalget lidt op. Der
er i år kommet flere el- og hybridbiler ud på vejene. Tal fra De Dan-

ske Bilimportører viser, at der alene i juli blev registreret 51 nye elbiler og i alt 575 elbiler siden januar. I hele 2017 blev der solgt
698 elbiler, så en ny rekord i elbilsalget synes oplagt.

biler, og det er godt for miljøet og
for hele autobranchen, at hybridog elbilerne er med til at trække
bilsalget op”, siger AutoBranchen
Danmarks administrerende direktør Gitte Seeberg.

Der er også efterspørgsel på de
mest miljøvenlige hybridbiler —
plug-in hybridbilerne. I juli kom
der 352 nye hybridbiler på vejene, og der er solgt 2.022 plug-in
hybridbiler siden januar. Dermed
er salget for hele 2017, hvor der
blev solgt 621 plug-in hybridbiler,
for længst slået.

Leasing bag ud
På trods af et tilfredsstillende bilsalg, ser privatleasingen fortsat
ud til at kæmpe efter lovændringerne sidste efterår. Andelen af
privatleasingen i det samlede bilsalg er siden juli 2017 faldet fra
26 procent til 16 procent. Det skyldes især den nye lovgivning om
blandt andet genberegninger.

”Bilsalget i Danmark går fortsat
fremad, og det er positivt. Vi ser
en pæn efterspørgsel på hybrid-

Andelen af privatleasing af det samlede bilsalg
januar 2017 til juli 2018
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”Der er endnu ikke kommet gang
i privatleasingen igen efter sidste
års lovændring, men efter den
hårde opbremsning, ser det ud til
at gå en smule fremad igen. Det
var nødvendigt med en klar lovgivning på området, men jeg forventer, at vi vil se en stigning i andelen af privatleasing igen i den
kommende tid”, siger Gitte
Seeberg.
I juli 2018 blev der privatleaset
1.664 biler, hvor der i samme måned sidste år blev leaset 2.493 biler. På trods af det markante fald,
ser andelen af privatleasing ud til
at være på vej tilbage på sporet.
I januar 2018 var andelen nede
på 9,5 procent, mens den i juli
2018 er steget til 16 procent.

CECRA
Nyt

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

CECRA har fået plads i mobilitetsgruppe
Mobilitet som en service – som
på engelsk har fået udtrykket
MaaS, Mobility as a Service – får
en stigende betydning i Europa i
årene, der kommer.
Derfor gik AutoBranchen Danmarks
europæiske søsterorganisation
sidste efterår ind i MaaS-Alliance,
en organisation med base i Bruxelles, som har til hensigt at bringe alle med interesse i det hurtigtvoksende marked sammen.

MaaS er den fælles løsning for
forskellige transportformer samlet i én mobilitetspakke. Det giver øget værdi for forbrugeren,
fordi han eller hun har adgang
til mobilitet med kun én samlet
betaling.
Det gælder hvad enten det er offentlig transport, fælles kørsel som
GoMore, delebil, delecykel, taxa,
billeje, leasing eller en kombination af dem alle.

Det siger sig selv, at MaaS med
sine nye forretningsmuligheder
for autobranchen også indeholder en masse deling af data. Den
datadeling er en arbejdsgruppe
i færd med at analysere. Her er
CECRA repræsenteret, og AutoBranchen Danmark følger tæt
med fra sidelinjen.

Eksempel på delebil i København
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Award

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Autobranchen
hyldes ved
Auto Awards
2018

22 kategorier bliver hyldet ved
Auto Awards 2018 i Cirkusbygningen til november. Autobranchens
store prisuddeling finder sted for
fjerde år i træk og rummer kategorier som Årets Bilmærke, Årets
Værksted, Årets Nyhed, Årets Tiltag, Årets Karrosseriværksted og
en lang række andre.
Awardshowet den 27. november
er det eneste, hvor hele branchen
er samlet fra nær og fjern.
AutoBranchen Danmarks administrerende direktør Gitte Seeberg
26 // NYT fra AutoBranchen Danmark

er blandt jurymedlemmerne, der
er med til at udpege vinderne i de
enkelte kategorier.
”Vi ved alle, at der er masser af
udfordringer i vores branche. Og
når der er det, er der også masser af personer og virksomheder,
som gør det rigtigt godt. Jeg ser
frem til at være med til at udpege de dygtige vindere. Ikke mindst
er det en aften, hvor man mødes
på kryds og tværs i branchen.
Dem kan man ikke få for mange
af”, siger Gitte Seeberg.

Awardshowet byder på netværk,
prisoverrækkelser og god underholdning. Alle i branchen kan være
med til at præge, hvem som skal
vinde en eller flere af de fine
Award-statuetter. De fleste kender en i branchen, som fortjener
et ekstra stort skulderklap. Om
det er din egen arbejdsplads, byens lokale bilforhandler eller en
helt tredje som har gjort en forskel. Det er muligt at nominere
kandidater. Tjek hvordan på www.
autoawards.dk. Her er det også
muligt at læse om vurderingskriterierne i hver enkelt kategori.

Award
Nyt

Auto Awards 2018-kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Årets Bilmærke
Årets Familiebil
Årets Mandebil
Årets Kvindebil
Årets Firmabil
Årets Miljøbil
Årets Varevogn
Årets Brugtvognsforhandler
Årets Nyvognsforhandler
Årets Værksted
Årets Karosseriværksted
Årets Værkstedskæde
Årets Synshal
Årets Produkt
Årets Markedsføringskampagne
Årets Leverandør
Årets Tiltag
Årets Forsikringsselskab
Årets Nyhed
Årets Privatleasingselskab
Årets Erhvervsleasingselskab
Årets Autogenbruger

Kalender

Bliv opdateret, tjek kalenderen på vores hjemmeside
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Flere arme til sprutten
AutoDesktop er bilsælgerens blæksprutte, der har styr på alt.
Nu kan du underskrive med digital signatur og lave serviceaftaler.

Digital Signatur gør, at du slipper for papirer
og kunden kan skrive slutsedlen under hjemme.
Serviceaftale laves fx i forlængelse med
slutsedlen. Så har du lettere fat i eftermarkedet.

AutoDesktop
Spar tid, undgå fejl og sælg mere

PS: Kan også L4-genberegning og indsamle samtykker, nye som gamle.

Kontakt: Biltorvet A/S, 88 82 62 60, support@biltorvet.dk

Gratis
APP:

digitale
køresedler,
samtykker
og mere.

