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Nedlukningen har været en streng omgang. Hvis 
du har fulgt med på vores sociale medier, i ny-
hedsbreve og i medierne, så ved du godt, hvor 
AutoBranchen Danmark står. Bekæmpelsen af 
smitten er et fælles ansvar, men vi mener, at den 
massive nedlukning har været for hård og om-
kostningsfuld for erhvervslivet og for en branche 
som vores kunne det godt gøres smartere. Vi 
ved, at det der betyder mest for jer, er at få forret-
ningerne åbnet igen. Det har vi presset hårdt på 
for over for politikerne. I skrivende stund fornem-
mer vi, at der snart vil ske noget.  

Når alt det er sagt, så er der også kommet gode 
ting ud af nedlukningen. Noget, vi kan tage med 
videre. Forbuddet mod at invitere kunder i butikken 
har særligt sat skub i andre måder at holde kon-
takten med kunderne. Biler fremvises online eller 
hjemme hos kunden. Man ringer til kunderne og 
bruger i det hele taget de digitale muligheder langt 
bedre. Det behandler vi i dette magasin, hvor vi 
ifører os de positive briller og skuer fremad. 

Vi har blandt andet besøgt Sand Jensen, der 
handler med brugte biler og Autocentralen, der 
sælger nye biler med forretninger på syv forskelli-
ge adresser. Som Sand Jensen fortæller, så bru-
ger de nedlukningen til at blive klogere. Fælles 
for dem er, at de har grebet de digitale mulighe-
der, hvad enten det er en bedre analyse af kun-
dens digitale vej eller videopræsentationer og en 
chatfunktion, der har åbent 14 timer i døgnet og 
dermed øger tilgængeligheden. Vi ved også, at 
flere af de nye bilmærker følger i Teslas fodspor 
og udelukkende tilbyder onlinesalg. Nogle af dem 
behandler vi også her, lige som vi kigger det juri-
diske efter i sømmene og har lavet en juraguide 
om onlinesalg og fortrydelsesret. 

Bilafgifterne kan du selvfølgelig også læse om. 
De blev vedtaget i begyndelsen af februar. Vi har 
fulgt processen tæt. Hvis du har fulgt med, er der 
næppe noget, som kommer bag på dig, men vi gi-

ver en opsummering. Der er gode elementer i de 
nye afgifter, men kort fortalt er vi ikke begejstrede 
for overgangsordningen, hvor forhandlerne skal 
agere bank for staten. 

Vigtigheden af et tæt samarbejde mellem ska-
decenter og autolakerer, behandler vi også. 
Sondrup Bilcenter og Viby Autolakering er det 
gode eksempel. Som værkstedschef Lars Bis-
gaard hos Sondrup Bilcenter peger på, så er det 
pressede marked med til at understrege, hvorfor 
enigheden om arbejdet er så afgørende for beg-
ge parter. 

Maria Barfoed er ny leder i AutoBranchens Ar-
bejdsgiverforening (ABAF). Vi har haft en snak 
med hende og præsenterer den nye leder i dette 
magasin. Maria Barfoed kommer med erfaring 
fra andre overenskomster end i autobranchen og 
bringer således vigtig viden med fra andre bran-
cher. Vi glæder os til samarbejdet. Maria Barfoed 
vil fastholde den nærhed til medlemmerne, som 
ABAF er kendt for.  

I dette magasin kan du også læse om en stribe 
nye samarbejdsaftaler. Både dem, der kom til i 
2020 og de helt nye som fx Velliv, der tilbyder 
branchen rigtigt fine vilkår, når det handler om 
pensionsopsparing og forsikring.  

Håber du får noget ud af at læse med. Husk, at 
du altid kan holde dig opdateret ved at følge med 
i vores online nyhedsbrev, på hjemmesiden og på 
AutoBranchen Danmarks platforme på de sociale 
medier Facebook, LinkedIn og Twitter. 
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Om AutoBranchen Danmark:
AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsen-
terer bilforhandlere. bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 
medlemmer over hele landet. Nyt fra AutoBranchen Danmark læses af 
knap 18.000 ansatte hos vores medlemmer.
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Vidste du, at…?
... næsten hver tredje dansker tilkendegiver, 
at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, 
at deres næste bil bliver en “grøn” bil? 
Overvejer du en ny bil, tilbyder Santander Consumer Bank  
en lang række låne- og leasingmuligheder. 

Læs mere om billån på 
www.santanderconsumer.dk



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

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.

  Fordele Premium Premium

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
500 kr. ved opgørelse af totalskade Ja Ja
150 point til brug i Gjensidige Klubben Ja Ja

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

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

+
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JURA / Annoncering

Hvordan er det nu med 
annoncering og nummer-
pladegebyr?

De fleste mener nok, at det har de vist nok læst, at det skal 
man. Men samtidig konstaterer de, at visse konkurrenter ikke 
gør det. Så hvad er op og ned?

Et tydeligt svar
Mit svar til dem er altid det samme. Nummerpladegebyr skal 
som udgangspunkt oplyses i den samlede pris, der annonce-
res over for en forbruger. Jeg rettede dog kontakt til Forbru-
gerombudsmanden, da det egentlig kunne være interessant 
for mig og mine medlemmer at få klarlagt, om det virkelig er 
udgangspunktet i alle tilfælde. For hvad med de tilfælde, hvor 
det er muligt at omregistrere en bil?

Det siger ombudsmanden
For at afklare reglerne har jeg søgt råd hos Forbrugerombuds-
manden, der håndhæver reglerne. De oplyste, at det er den så-
kaldte prismærknings-bekendtgørelse, der klarlægger reglerne 
for annoncering og markedsføring over for en forbruger, når det 
drejer sig om prisoplysninger i forbindelse med salg af biler.

Efter prismærknings-bekendtgørelsen skal annoncering over for 
en forbruger indeholde oplysning om den endelige pris inklusiv 
moms og alle øvrige afgifter.

Forbrugerombudsmanden vurderer hertil, at hvis en bil an-
nonceret til salg står uden nummerplader, vil den samlede pris 
skulle oplyses inklusiv nummerpladegebyr. Det skal det, fordi 
der ikke er andre muligheder i den givne situation for forbruge-
ren for at få nummerplade på deres bil.

Af Ida N. Daarbak Jensen
Jurist

Vi får jævnligt henvendelser fra vores medlemmer om, hvordan det nu er 
med annoncering og nummerpladegebyr. Skal biler annonceres inklusiv 
alle omkostninger, herunder nummerpladegebyret?

Omregistrering kan være undtagelsen
Hvis man har annonceret en bil til salg, som ikke med sikker-
hed skal have nye nummerplader på (fordi den allerede har 
nummerplader og en omregistrering til den nye ejer dermed 
vil være en mulighed) er det efter Forbrugerombudsmandens 
vurdering, at man lovligt kan indregne et omregistreringsgebyr 
på maksimalt 380 kr. i annonceringsprisen.

I disse tilfælde behøver man altså ikke at annoncere salgspri-
sen inklusive nummerpladegebyr på 1.180 kr., men kun omre-
gistreringsgebyret på 380 kr. i den samlede købesum.

Bilens pris er et stærkt konkurrenceparameter
For mange brugtbilsforhandlere er bilens annonceringspris et 
stærkt konkurrenceparameter og afgørende for, om kunden 
klikker ind på deres annonce eller konkurrentens, der har sat 
bilen til salg lidt billigere.

Det er derfor fuldt forståeligt, at bilforhandlerne er meget op-
mærksomme på hvilke gebyrer og afgifter, der er lovpligtige at 
annoncere med i den samlede pris og hvilke, der ikke er pligt til.

Men virksomheder i Danmark og resten af EU, har en høj grad 
af oplysningspligt og krav om gennemsigtighed i deres kom-
munikation over for forbrugere. Det skal være let og simpelt for 
en forbruger, at se hvad den samlede pris for et produkt er, og 
det er også formålet med reglerne bag.
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JURA

Hvad er prismærknings-bekendtgørelsen?

Er der undtagelser?

Det er den bekendtgørelse der klarlægger reglerne for 
annoncering og markedsføring over for en forbruger.

Skal nummerpladegebyr oplyses i den samlede pris, der 
annonceres over for forbrugeren?

Ja!

Ja!
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TEMA /onlinesalg

“Vi opdager hele tiden nye vinkler i forhold 
til kontakt og håndtering af vores kunder. 
Og jeg har sat mig for, at jeg vil bruge 
Covid-19-nedlukningen til at udforske og 
lære endnu mere om kundernes adfærd 
og hvordan, jeg som bilforhandler kan 
blive endnu skarpere”.

Rene Sand-Jensen er salgsdirek-
tør hos Sand Jensen Automobiler 
A/S med afdelinger i Silkeborg og 
Flensborg. Forretningen er, som hos 
kollegerne i branchen, ramt af nedluk-
ninger på grund af Covid-19. Men selv om 
bilhuset må holde lukket for salg af biler 
til private, bliver tiden bestemt ikke spildt. 

“Vi udforsker lige nu især video som et 
tillæg til vores bilsalg. Eksempelvis laver 
vi ved ethvert salg en lille gennem-
gang på syv, otte minutter af bilen. 
Det kan være demonstration af sær-

ligt udstyr, funktioner eller lig-
nende. Det gjorde vi også, 
inden corona lukkede os 
ned, og det format holder 
vi fast i fremadrettet”, si-
ger René Sand-Jensen. 

Mange ubesete bilkøb 
Sand Jensen-forretningen i Silkeborg har 
den fordel, at man allerede før coronaens 
indtog var vant til, at kunderne købte bi-

Sand Jensen bruger  
Covid-19-nedlukning til at 
udvikle videoformatet til 
fremtidens bilsalg 

lerne mere eller mindre ubesete. Et vilkår, 
som mange underlægges, når der ikke 

må mødes 
fysisk op i 
bilforretnin-
gerne. 

“Vi har en 
fast kunde-
kreds, som 
h e l d i g v i s 

har handlet bil hos os i mange år, og som 
vi kender rigtig godt. Det betyder, at vi fort-
sat kan indkøbe en god mængde biler for 
kunder ubeset. Det er selvfølgelig noget, vi 
kan tillade os, fordi vi har opbygget en tillid, 

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

Vi har en fast kunde-
kreds, som heldigvis 
har handlet bil hos os 
i mange år, og som vi 
kender rigtig godt

Rene Sand-Jensen
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TEMA

der gør kunderne trygge fra start til slut i 
processen”, siger René Sand-Jensen. 

Salgsdirektøren vurderer, at mindst 20 
procent af bilsalget hos virksomheden er 
biler, der er købt ubeset, og at tallet, på 
trods af corona, har ligget nogenlunde 
stabilt.

Teknologi længere fremme
Mange steder spekuleres der i, hvad 
coronakrisen kommer til at betyde for den 
digitale omstilling af autobranchen. Ek-
sempelvis om det bliver mere normalt at 
købe bil online. En del af den udvikling vil 
ifølge René Sand-Jensen rykke, og der vil 

i de kommende år komme flere mulighe-
der for salg i en slags webshops.

“Generelt er teknologien til onlinesalg 
længere fremme, end paratheden blandt 
forbrugerne er i øjeblikket. Som sælgere 
har vi det jo stadig bedst med en relation 
til kunden, så kunden ikke bare er nogle 
cifre online. At komme ud og prøvekøre 
og tale med vores personale om en gi-
ven bil forsvinder aldrig. Heller ikke selv 
om man teoretisk set kunne lade det hele 
foregå virtuelt”, siger salgsdirektøren. 

Den fascinerende kunderejse
Allerede før coronakrisen ramte både 

Danmark som helhed og autobranchen i 
form af krav om lukkede butikker, var de 
fysiske kundebesøg nedadgående. Ikke 
kun hos Sand Jensen Automobiler, men i 
forhandlerleddet som helhed. 

En række undersøgelser over de senere 
år viser, at hvor kunderne tidligere kom 
forbi fysisk tre, fire og måske fem gange, 
sker det i dag snarere én gang eller må-
ske to gange. 

“Med andre ord må og skal vi vide mere 
om kunderne på anden vis. I dag hjælper 
CRM-systemer selvfølgelig til det i kom-
bination mede øvrige kundedata, data fra 
sociale medier og besøg på hjemmesi-
den. Her har vi i de senere år arbejdet ind-
gående med at bruge den data til at være 
med til at forudsige, hvad kundernes næ-
ste skridt er”, forklarer René Sand-Jensen 
og fortsætter:

“Langt de fleste kunder eller mulige nye 
kunder er glade for, hvis de føler, at vi 
interesserer sig for dem og deres behov, 
ønsker og drømme til biler. Den viden og 
de løbende input bruger vi også til at øve 
og forbedre salgsprocesser og spørgetek-
nikker generelt set. Og på den lange bane 
skulle det også gerne sikre, at vi bruger 
mest tid på de kunder, hvor en handel 
ligger lige for og mindre tid på dem, hvor 
sandsynligheden er væsentligt mindre”. 
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TEMA /onlinesalg

Christopher Møller Madsen, PR- og marketingskoordinator hos 
Autocentralen, har stået for oplæring af sælgere i brug af video 
og i det at tænke i nye måder at kommunikere på. I hans optik 
har Covid-19-nedlukningen af bilforhandlerne givet et ekstra 
skub i den digitale retning. 

“Flere og flere sælgere har opdaget værdien i vi-
deo til både kundekontakten og fremvisningen 
af biler. Derfor har vi sat videoproduktionen i 
system og udarbejdet en tydelig grafisk iden-
titet, som sender et professionelt signal”, siger 
Christopher Møller Madsen og fortsætter:

“I starten skulle vi lige finde en vej og en form, som 
kunne bruges på tværs af vores organisation. Det har vi nu, og 
jeg tror, de ændrede vilkår for bilsalg under Covid-19-nedluk-
ning har tydeliggjort for os, hvor vigtig de her digitale redskaber 
er for os nu og i fremtiden”, siger han. 

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

Covid-19-nedlukning har 
givet os et skub til mere 
digitalt bilsalg 

Medietræning i video, arbejdsdeling til chatfunktion og et styrket fokus på 
svartider online. Det er nogle af de konkrete tiltag, som Autocentralen A/S 
med syv forskellige afdelinger i det jyske har sat i værk i 2020 og i 2021 
under Covid-19’s indtog i Danmark og i den danske autobranche. 
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TEMA

Korte svartider på chat
Autocentralen har også en populær chatfunktion på deres 
hjemmeside, hvor man kan spørge om stort og småt. Tidligere 
var chatfunktionen en smule begrænset af geografi – i dag kan 
man sagtens chatte med en rådgiver i Kolding, selv om man 
egentlig kigger på en bil, der holder i Horsens-afdelingen.

“Vi har 14 agenter på chatten i tidsrummet kl. 8 til 22 alle ugens 
dage, og der er lavet en vagtplan, så vores agenter kan svare 
så hurtigt som muligt. Derved har vi fået svartiden langt ned og 
er nu iblandt de hurtigste i branchen til at svare. Alle bilrådgi-
verne hjælper hinanden og kan finde frem til de samme svar til 
potentielle kunder eller eksisterende kunder på chatten, og det 
er en klar fordel”, fortæller Christopher Møller Madsen. 

Super-SoMe-brugere
Som i enhver anden virksomhed er nogle ansatte 
mere digitale end andre. Af den årsag har Auto-
centralen udnævnt en række super-SoMe-bruge-
re rundt i de forskellige afdelinger, som har fået 
udleveret mikrofon, stativ og lignende udstyr til at 
optage video. 

“De filmer ud fra en skabelon, så vi sikrer, at sæl-
gerne får alle de rigtige ting med i videoen. Dernæst redigerer 
jeg videoerne og lægger dem på SoMe og vores hjemmesider, 
når det er klart. Det er den rigtige proces for os, og vi får god 

feedback på indholdet fra både eksisterende og nye kunder”, 
siger Christopher Møller Madsen. 

“Samtidig følger vi løbende op med møder på Microsoft Teams 
om video og det at lave indhold til sociale medier. Her sparrer vi 
og deler input fra både kunderne og vores egne erfaringer, så vi 
hele tiden styrker den digitale del af forretningen”. 

Bedre opfølgning
Allan Junge, filialchef for Autocentralen i Horsens, er en af dem, 
der mærker konsekvensen af nedlukningen for sin forretning. 
Men også her er der flere gode ting at tage med fra den uønske-
de periode med lukkede salgslokaler.

“Jeg synes, at vi er blevet meget 
mere proaktive over for kunder-
ne, og det oplever vi særligt for 
den delvis lukkede salgsafdeling. 
Salgsafdelingen har nu tiden til 
at ringe til de kunder som under 
normale omstændig-
heder var kommet 
ind i forretningen. 
Og kunderne er 

virkelig positive over, at vi har interesse i dem”, 
siger Allan Junge. 

Vi har 14 agenter på chatten 
i tidsrummet kl. 8 til 22 alle 
ugens dage, og der er lavet en 
vagtplan, så vores agenter kan 
svare så hurtigt som muligt
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Corona-restriktionerne betyder, at vilkåre-
ne for at sælge biler i Danmark løbende 
ændres. Det gælder især med hensyn til 
digitalt bilsalg - også kendt som fjernsalg 
eller onlinesalg. 

I midten af januar 2021 blev det blandt 
andet efter stærk pres fra AutoBranchen 
Danmark igen muligt at fremvise biler til 
kunder og tilbyde prøvekørsler - så læn-
ge det foregår uden for bilhuset matrikel. 
Ergo rykker bilsalget hjem til kunderne. 

Fortrydelsesret skal være tydelig
Fordi situationen lige nu betyder, at alle 
de afsluttende processer ved bilsalget 
skal foregå digitalt, er den tydelige kom-
munikation til kunderne mere afgørende 
end nogensinde. Her tænker jeg især på 
de 14 dages fortrydelsesret, som et fuldt 
digitalt/ fjernsalg giver køberne.

De regler er ens, uanset om det er en ny 
bil, en fladskærm eller et par løbesko, 
som forbrugerne shopper online. Og det 
skal fremgå meget tydeligt på købsaftaler-
ne og alt jeres øvrige salgsmateriale. 

Hvis kundens rettigheder ikke fremgår 
helt klart og tydeligt af det salgsmateriale, 
som indgår i det digitale bilsalg, risikerer 
bilforhandlere at stå tilbage med en kun-
de, der sikres et helt ekstra års fortrydel-
sesfrist for bilen, så den samlede periode 
er et år og 14 dage uden mulighed for 

Opdateret jura-guide: 
Sådan gennemfører 
I bilsalg hjemme 
ved kunderne

bilforhandleren for at fradrage for værd-
itab - i hvert fald hvis kunden har handlet 
i god tro. Og så kan de fleste nok regne 
ud, hvad det betyder i forhold til slitage og 
øvrige udfordringer for det givne køretøj. 

Hos AutoBranchen Danmark hjælper vi 
meget gerne med at tydeliggøre reglerne, 
og vi har løbende opdateret vores juridisk 
godkendte slutsedler og tillæg til købsaf-
taler, så netop dette aspekt tydeliggøres. 

Jeg vil også gerne understrege, at man 
ikke kan omgå reglerne om 14 dages 
fortrydelsesret i nedlukningstider ved ek-
sempelvis at tage ud til kunden og fremvi-
se bilen, da det som udgangspunkt også 
vil være et fjernsalg (salg uden for virk-
somhedens matrikel), der også giver kun-
den 14 dages fortrydelsesret.

Hvis kunden fortryder
De 14 dages fortrydelsesret gælder fra 
udleveringen af bilen. Ved indgåelse af 
finansieringskontrakter gælder fortrydel-
sesretten fra indgåelsestidspunktet. Så 
hvad sker der, hvis en kunde fortryder sit 
bilkøb?  

Kunden skal som udgangspunkt have den 
fulde købesum tilbage. Forhandleren har 
desværre ikke mulighed for at modreg-
ne forbrugeren for faktiske omkostninger 
som nummerplade, leveringsomkostnin-
ger, klargøring med mere.

Som bilforhandler kan man dog godt kræ-
ve, at kunden selv tilbageleverer bilen 
eller afholder udgifter til leveringsomkost-
ninger i forbindelse med tilbageleveringen 
samt evt. til omregistrering.

Kræver skriftlig fortrydelse 
Juridisk stilles der naturligvis også krav til 
køber. Hvis han eller hun vil benytte sig af 
sin fortrydelsesret, skal køber inden for 14 
dage meddele bilforhandleren skriftligt, at 
kunden ønsker at fortryde købet. 

Jeg vil gerne tilføje, at man som forhand-
ler ikke er forpligtet til at tilbagebetale 

TEMA /onlinesalg

Af Ida N. Daarbak Jensen
Jurist



pengene til kunden, før kundens medde-
lelse om fortrydelse foreligger på skrift. 
Heller ikke selv om kunden tilbageleverer 
bilen efter eksempelvis fire dage. Der skal 
foreligge en skriftlig fortrydelseserklæring. 
Når den skriftlige fortrydelse er modtaget, 
skal forhandleren betale kunden tilbage 
senest 14 dage efter.

Og husk nu, at have alt på skrift. Det gæl-
der både med digitalt bilsalg og konventi-
onelt bilsalg. Det letter processen for alle 
parter, hvis der skulle opstå tvister på et 
senere tidspunkt. Brug også gerne fotos 
og video til skader, mangler eller lignende, 

som måske ved digitalt bilsalg er særlig 
vigtigt at fremhæve og have styr på. 

Fremvisning foreløbig tilladt
Restriktionerne for erhvervslivet ændres 
som bekendt meget hyppigt, men i sam-
me omgang som muligheden for prøve-
kørsler ude hos kunden, blev også frem-
visning tilladt. 

Her anbefaler AutoBranchen Danmark 
selvfølgelig, at man sørger for at have 
rengjort køretøjet grundigt på forhånd. 
Hertil bør man anvende engangshadsker 
og mundbind – dels for at stoppe smitte-

TEMA

spredning og dertil sende et professionelt 
signal til køber, der på den måde kan føle 
sig tryg. 

Som situationen er lige nu, kan bilhuse 
ikke åbne dørene for private forbrugere – 
kun erhvervskunder. Derfor er man nød-
saget til at komme ud til kunderne. 

Jeg anbefaler, at man som aktør i auto-
branchen løbende orienterer sig om de 
nyeste regler på AutoBranchen Danmarks 
hjemmeside, hvor et tema-univers opda-
teres med de nyeste regler, retningslinjer 
og lignende. 
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Medlemmernes erfaringer: 
Sådan bruger vi bedst 
video før, under og efter 
et bilsalg

AutoBranchen Danmark er løbende i dialog med medlemmer 
om, hvordan de bruger video både før, under og efter et bilsalg. 
Her samler vi op på nogle af erfaringerne.

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

TEMA /onlinesalg

Fremvisning på video
I skrivende stund er det muligt at fremvise 
biler til privatkunder, så længe det foregår 
uden for forhandlerens matrikel (jf. regler 
til og med 28/2 2021). Men hvis man gerne 
vil tilbyde kunderne at komme tæt på en 
bestemt bil med video, kommer her et nogle 
punkter, man kan gå efter:

Film bilens udvendige kendetegn.
• Lak, fælge, særlige lyspakker, nøglefri 

åbning af døre og bagklap eller lignende 
eksteriør.

Film særligt komfort- og sikkerhedsud-
styr i kabinen.
• Klimaanlæg, varme i rattet, adaptiv 

fartpilot, blind spot assist, digitalt instru-
mentbræt, lædersæder eller tilsvarende.

Hold jeres videoer på mellem 30 sekun-
der og 1,5 minutter. 
• Videoerne ses oftest på sociale medier, 

hvor det går hurtigt.

Husk firmalogo (også kendt som vand-
mærke) i et af hjørnerne, helst i toppen.

Tænk over jeres fortælling, når I filmer.
• Husk, at videoerne skal være genken-

delige og helst have en ens struktur/ 
opbygning. 

• Der er rig mulighed for at sætte jeres 
eget kendetegn på videoerne.

Husk en god mikrofon, så fortælleren kan 
høres tydeligt.

Brug gerne et stativ, hvis der er tid til det.

Videoer med undertekster ses hyppigere 
på sociale medier, herunder YouTube og 
Facebook.

Er bilen brugt, er det klogt at filme de 
eventuelle småskader, bilen måtte have. 
• Det kan være stenslag, slidte knapper el-

ler lignende. Det styrker troværdigheden.



TEMA

Nye spørgsmål fra kunden
Hvis kunden er tæt på at købe bilen - måske udelukkende digitalt 
på grund af Covid-19-restriktioner – kan det være opfølgende 
spørgsmål. 
• Vær klar til at filme i den app, kunden og du benytter. Det kan være 

Skype, Messenger, Microsoft Teams, Zoom eller lignende.
• Gå tæt på det udstyr, som kunden spørger ind til. 
• Film gerne bilen igen, så kunden føler sig tryg ved, at man også er 

ved at købe præcis den bil, kunden gerne vil have. 

Lav opsamling om udstyr
Flere og flere forhandlere er begyndt at sende små videoer med til kun-
derne, mens de er ved at klargøre eller næsten er klar til at levere bilen til 
kunden. 

Dyk mere ned i bilens udvendige og indvendige udstyr.
• Demonstrér gerne, hvordan den adaptive fartpilot aktiveres.
• Hvor ratvarmen sidder.
• Hvordan man kobler telefoner op, eller hvordan man laver en bruger-

profil til kunden. Eller lignende udstyr, som er med til at understre-
ge, at kunden har gjort en rigtig god handel, og at I glæder jer til at 
udlevere bilen.

Denne video kan godt være en anelse længere, fordi det typisk er 
en, som kunden måske vil vende tilbage til. 
• Hold den på maks 5 minutter. 
• Her behøver I ikke at tekste videoen, da det ikke på samme måde er 

en salgsvideo.
• Men husk god lyd med en mikrofon.

Hold statusmøder om jeres video-indsats / digitale bilsalg

• Hold gerne et månedligt møde, hvor I kigger på jeres video-indsats.
• Vurder, om tiden brugt på videoerne matcher jeres endelige salg og håndtering af jeres 

leads.
• Vurder også, om I har det rette udstyr og den rette formel / skabelon. 
• Husk, at det kan tage lang tid at blive set og hørt på sociale medier, og at visse platfor-

me kræver en del investeringer for at komme bredt ud. 
• Spørg ind til og brug feedback fra jeres kunder – hvad virkede godt, og hvad virkede 

mindre godt. 
• Se det som en ny måde at kommunikere med kunderne på, men accepter også, at ikke 

alle i koncernen/ bilhuset er med på at bruge video fast.
• Udvælg nogle ansvarlige i hver afdeling/ filial, hvis I har det. 

Foto fra Sand-Jensen
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Hvad sker der efter 
et fjernsalg? 

Autobranchen har i en lang periode måtte nøjes med at sælge biler via onlinesalg/fjernsalg. 
Som vi har beskrevet på de forrige sider, stiller fjernsalg bilkøberen bedre end ved traditionelt 
salg. Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark fortæller herunder om, 
hvad der sker efter at et fjernbilsalg er gennemført.

1. Udlevering af bilen

TEMA /onlinesalg

Når salget er gennemført, får kunden 
udleveret bilen efter de vilkår, der er 
aftalt i købsaftalen. I alle salg omfattet af 
fjernsalgsreglerne har kunden 14 dages 
fortrydelsesret, den begynder ved over-
dragelsen af bilen fra sælger til køber. 
Bemærk, at hvis kunden ikke er blevet 
oplyst om fortrydelsesretten skriftligt ved 
indgåelse af købet, vil returfristen forlæn-
ges til 1 år og 14 dage uden mulighed for 
fradrag for værditab i købesummen. 

Ved finansieringskontrakter gælder 
fortrydelsesfristen fra tidspunktet for 
indgåelse.

Af Ida N. Daarbak Jensen
Jurist



TEMA

2. Kunden ønsker at gøre 
brug af fortrydelsesret

3. Tilbagelevering af bilen

5. Købesummen

4. Hvad kan fratrækkes 
købesummen ved fortrydelse?

6. Uenig med kunden? 

Hvis kunden ønsker at gøre 
brug af sin fortrydelsesret, 
kræver det, at kunden medde-
ler sælger det skriftligt inden 
fortrydelsesfristen udløber. Det 
er altså ikke tilstrækkeligt, at 
kunden kontakter sælger tele-
fonisk og efter fristens udløb 
kontakter sælger skriftligt. 

Bilforhandleren kan kræve 
at kunden selv tilbageleverer 
bilen til forhandlerens matrikel 
eller betaler for transport af 
bilen dertil. 

Ved brug af fortrydelsesretten skal kunden som 
udgangspunkt have den fulde købesum inkl. registre-
ringsafgift tilbage. 

I forbindelse med fjernsalg har kunden ret til at teste 
produktet inden for rimelighedens grænser, derfor 
kan bilens værdi ikke nedskrives, fordi bilen er rullet 
ud af forhandlerens matrikel og fx har kørt 100 km i 
løbet af de 14 dages fortrydelsesfrist. 

Hvis kunden herudover har lavet skader/slid på bilen, 
er forhandleren berettiget til at fradrage et rimeligt 
beløb for dette. Man behøver kun at oplyse kunden 
om, at der bliver fratrukket et beløb fra købesummen 
for slid/værdi, men det er ikke et krav at man define-
rer beløbet, da man har ret til at opgøre værditabet 
på tilbageleveringstidspunktet, og herefter fratrække 
det i købesummen.

Det kan være en god ide alligevel at skrive i salgsdo-
kumenterne, at kunden har ret til at prøvekøre bilen (fx 
op til 100 km), og at kørsel herefter vil blive anset som 
mere end en test af produktet, hvorfor virksomheden 
er berettiget til at tage en kilometertakst for det ekstra 
kørsel/slid på bilen. En måde at opgøre værditabet 
på, hvis bilen er mere end prøvekørt, er at udregne 
værditabet efter gensalgsværdien.

Opgørelsen af værditab og slid på biler vil oftest være 
relevant, hvis kunden har mere end prøvekørt bilen 
inden de gør rug af fortrydelsesretten.

Hvis kunden vælger at benytte sig 
af sin fortrydelsesret, skal bilfor-
handleren afholde alle udgifter rela-
teret til levering af bilen. Det er 
dermed ikke muligt at bede kunden 
betale leveringsrelaterede omkost-
ninger fx klargøring, nummerplade 
og de normale leveomkostninger 
fastsat i aftalen. 

Hvis bilforhandler og kunde ikke kan blive enige om even-
tuelle ændringer i værdien ved tilbagelevering af bilen, vil 
sagen oftest ende i Ankenævn for biler, hvor AutoBran-
chen Danmark har fast plads. 

Det er meget svært at forudse konklusionerne fra an-
kenævnet i tvivlssager om fjernsalg, da der er meget 
begrænset retspraksis på området for biler. Derfor vil det 
være op til en konkret vurdering, hvad et ”rimeligt” beløb 
eller kilometertakst vil være. 
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BILSALG /onlinesalg

Nye mærker siger 
farvel til det normale
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Som alle i autobranchen allerede ved, 
så har det amerikanske bilmærke Tesla 
nedbrudt en lang række grænser, når det 
kommer til salg. Tesla har gjort mange 
ting anderledes og et af de markante til-
tag fra det relativt nye bilmærke, er fravæ-
ret af forhandlernetværk i virksomhedens 
salgsstrategi.

Tesla har showrooms i København, Hille-
rød og Aarhus. Forbrugere, som ønsker at 
købe en Tesla skal gøre det hjemme fra 
sofabordet via hjemmesiden tesla.com og 
en dansk underside. Herinde er der alt, 
hvad forbrugeren skal bruge for at købe 
sin nye elbil.

Den amerikanske rådgivningsvirksomhed 
Frost & Sullivan regnede sig frem til, at der 
på verdensplan i 2019 
blev solgt 825.000 
biler online - største-
parten stod Tesla for. 
I 2025 forventes tal-
let at være seks mil-
lioner biler. Det er en 
markant stigning, som 
Tesla ikke kan drive alene. Andre nye bil-
mærker kan næppe heller.  

Når Polestar, der som blandt andet Vol-
vo ejes af den kinesiske koncern Geely, 
kommer til Danmark i andet kvartal i år, 
bliver bilerne udelukkende solgt online. 
Producenten har netop ansat Henrik 
Bang som dansk direktør, og han får an-
svaret for at få den kinesisk/svenske elbil 
til at rulle på dansk asfalt.  AutoBranchen 
Danmark var i kontakt med hovedkontoret 
i Sverige umiddelbart før den danske di-
rektør trådte til.

“Vi har en helt igennem digital handels-
platform, og du kan udelukkende købe 

Bilsalg

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

Vi har en helt igennem digital 
handelsplatform og du kan 
udelukkende købe bilerne 
online direkte fra fabrikken

bilerne online direkte fra fabrikken,” for-
tæller Brent Ellis, der er PR-ansvarlig for 
Polestar i blandt andet Danmark. 

Polestar er i gang i flere lande i Europa og 
alle steder er det med showrooms, hvor 
bilerne kan ses og prøvekøres, men der 
er langt mellem de her fysiske tilstede-
værelser - i Sverige er der kun showro-
om i Göteborg og Stockholm. I Norge er 
der fire og i Tyskland seks showrooms. 
Forbrugerne skal dog stadig online for at 
købe bilerne.

Selv om Polestar sælger sine biler helt 
selvstændigt, læner man sig op ad Vol-
vo-netværket, når det kommer til service 
og reparationer. 

“Denne mulighed 
for at bruge Vol-
vos eksisterende 
netværk er en af 
de fordele, vi har 
som start-up-virk-
somhed. Det giver 
os mulighed for at 

komme som ny virksomhed, men alligevel 
have eftermarkedssupport I fuld skala fra 
dag ét,” siger Brent Ellis videre. 

Hvordan service-netværket skal se ud i 
Danmark og hvilke Volvo-forhandlere, der 
bliver Polestar servicepartnere, er ikke 
endeligt besluttet eller meldt ud.  

Lynk & Co kommer ikke
Det Geely-ejede Lynk & Co har tidlige-
re været meldt klar til Danmark i 2021. 
Producenten har solgt biler i Kina i et par 
år og er nu kommet på banen i Europa. 
Også det bliver med onlinesalg, men Lynk 
& Co kommer ikke officielt til Danmark. I 
første omgang kommer producenten kun Fo
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til Europa med sin model 01, der er baseret 
på Volvo XC40, men man koncentrerer sig 
om markederne i Sverige, Tyskland, Hol-
land, Belgien Frankrig, Italien og Spanien.

Fra presseafdelingen på hovedkontoret i 
Göteborg forlyder det, at forbrugere uden 
for de syv markeder godt kan anskaffe sig 
bilen, men kunden kommer til at stå på 
egne ben, når det gælder vigtige områder 
som levering, service, reparationer og så 
videre. 

Forretningsmodellen er i øvrigt noget an-
derledes end det normale. Bilen kan godt 
købes, men man har større forventninger 
til en abonnementsløsning, hvor alt er 
inkluderet i den månedlige betaling. Og 
abonnementerne kan være både særde-
les kortvarige eller have en længde, der 
minder om de leasingaftaler, der er mest 
udbredt i Danmark på to eller tre år. 

Etablerede bilmærker er også på vej
Coronakrisen har fået flere etablerede bil-
producenter til også at speede processen 
med onlinesalg op. I forhold til de rene el-
bilsmærker, er de langt bagud.

Volkswagen var første producent til at 
sælge nye biler online i Europa. Det skete 
i slutningen af 2016, men først nu er der 
rigtigt begyndt at ske noget på den front 
for de etablerede bilmærker. 

Nyhedsbureauet Reuters skrev i novem-
ber, at Nissan har onlinesalget i støbe-
skeen - i første omgang dog med fokus 
på Nordamerika og Kina, hvor onlinesal-
get i forvejen er en større del af befolk-
ningens hverdag. Samme arbejde har 
andre etablerede producenter som ek-
sempelvis Volkswagen og Toyota sat i 
gang. Hos Nissan, konstaterer Reuters, 
har det sat spekulationer i gang om, hvor-
vidt onlinesalg vil besværliggøre arbejdet 
for forhandlerne, som har investeret sto-
re summer i flotte og store salgslokaler. 
Konklusionen er dog, at forhandlerne vil 
være en vigtig del af fødekæden I forbin-
delse med prøvekørsel, levering, service, 
reparationer og lignende. Derfor, vurderes 
det, har de veletablerede bilproducenter 
en klar fordel i forhold til de nye mærker, 
som slet ikke har det samme netværk til 
eftermarkedet.

BILSALG /onlinesalg

Fo
to

: w
ww

.p
ole

sta
r.c

om

20



Bilsalg

Te
sla

 M
od

el 
3 

(2
01

8)
  -

 F
ot

o:
 w

ww
.n

et
ca

rs
ho

w.
co

m
Ly

nk
 C

o 
01

 (2
01

8)
  -

 F
ot

o:
 w

ww
.n

et
ca

rs
ho

w.
co

m

Ly
nk

 C
o 

01
 (2

01
8)

 - 
 F

ot
o:

 w
ww

.n
et

ca
rs

ho
w.

co
m

21



Ny værdibaseret registreringsafgift
AutoBranchen Danmark har gennem mange 
år efterspurgt en ren teknisk registreringsafgift, 
der udelukkende baserede sig på klima- og 
sikkerhedsegenskaber. Der har desværre ikke 
været en reel politisk vilje til at overveje en ren 
teknisk registreringsafgift. Der kom dog flere 
tekniske elementer med i den nye afgift bl.a. 
baserer sig på CO2-udledning, der gør afgiften med 
tidssvarende end den gamle registreringsafgift.

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

Nye bilafgifter 
vedtaget 

Den 9. februar vedtog Folketinget de nye bilafgifter. Vedtagelsen kommer efter et 
tumultarisk forløb med tre måneders debat om de nye bilafgifter, før Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre, SF og Enhedslisten den 4. december indgik en aftale om de nye bilafgifter. 
Adm. direktør hos AutoBranchen Danmark Gitte Seeberg er glad for, at de nye bilafgifter 
endelig er blevet vedtaget. 

BILSALG /afgifter

”Det har været en lang proces med at få den nye 
bilafgifter på plads efter Transportkommissio-
nen fremlagde deres rapport den 7. september 
til vedtagelse den 9. februar. De nye afgifter er 
ikke perfekte, vi fik fx ikke den tekniske registre-
ringsafgift, men med CO2-tillægget vil 
bilafgifterne sikre en grøn bilpark på 
sigt. Det langsigtede perspektiv er 
en markant fordel ved de nye bilaf-
gifter, fordi branchen får klarhed om 
afgifterne frem til 2035. Der er dog en 
risiko for justeringer i 2025, men ifølge 
Skatteministeriet vil der næppe blive tale 
om større ændringer”, siger Gitte Seeberg. 

På vores hjemmeside har vi lavet univers om de 
nye bilafgifter, hvor nedenstående punkter uddy-
bes, deriblandt detaljerede oversigter over, hvor-
dan registreringsafgiften for diverse typer af biler 
beregnes. Herunder får du et overblik over nogle 
af de vigtigste ændringer, som de nye bilafgifter 
har medført og vil føre med sig.

Gå ind på www.abdk.dk
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Problematisk overgangsperiode
Beklageligvis har politikerne indgået en aftale om de nye 
bilafgifter, der ikke kan understøttes af Motorstyrelsens 
IT-systemer før 1. juni. Det har desværre den konsekvens, 
at der ikke kan indbetales den korrekte registreringsafgift 
på biler, der bliver indregistreret i overgangsordningen. 
Dermed skal bilforhandlere og leasingselskaber igen 
agere bank for skatteforvaltningen, som en samlet 
branche har advaret myndighederne imod. Om 
bilforhandlerne skal lægge penge ud eller efterbetale 
penge, afhænger i høj grad af, hvilke typer af biler den 
enkelte sælger, da nogle biler falder og nogle stiger i pris. 
Der er dog en særlig udfordring for de grønne biler, der 
fra nytår steg fra 20 til 65 procent i registreringsafgift. Det 
betyder at virksomheder, der sælger mange grønne biler 
vil skulle lægge uforholdsmæssigt mange penge ud. Som 
konsekvens har nogle bilforhandlere helt stoppet salget af 
grønne biler i starten af året. 
Efter 1. juni vil Motorstyrelsen opgøre, om der er 
indbetalt korrekt registreringsafgift for biler registreret i 
overgangsperioden. Opgørelsen forventes afsluttet senest 
til november 2021. 

Grøn ejerafgift og udligningsafgift
Den grønne ejerafgift og udligningsafgift for de eksisterende 
biler vil blive opgjort som, vi kender det i dag. Der vil dog 
komme løbende forhøjelser. For biler der registreres første 
gang efter 1. juli 2021, vil den grønne ejerafgift blive opgjort 
efter bilens CO2-udledning. 
I kroner og ører er det kun ejere af dieselbiler, der skal have 
flere penge op af lommen i 2021. Udligningsafgiften for 
dieselbiler vil fra den 15. februar 2021 ca. stige med 200-300 
kr. halvårligt. 
Frem mod 2030 vil den grønne ejerafgift og udligningsafgiften 
løbende stige for alle biler. For benzinbiler vil stigningen være 
mellem 150 kr. for de mindste biler og op til mod små 2000 kr. 
for sportsvogne halvårligt.
For dieselbiler vil de løbende afgifter stige med ca. 600-700 kr. 
halvårligt frem mod 2030. 
El- og pluginhybridbiler vil i 2030 opleve marginale stigninger i 
den grønne ejerafgift på 100-200 kr. halvårligt.

Grønne biler
De grønne biler var den primære årsag til omlægningen af bilafgifterne, fordi registreringsafgiften stod til at stige fra 20 til 
65 procent af den fulde registreringsafgift ved indgangen til 2021. Paradoksalt nok endte afgiften med at stige midlertidigt 
pga. Motorstyrelsens IT-systemer. 
Med de gamle bilafgifter var grønne biler under 400.000 reelt afgiftsfritaget. Formelt set betalte de 20 procent af den fulde 
registreringsafgift, men et bundfradrag sikrede, at der ikke blev betalt registreringsafgift af de første 400.000 kr. 
Med de nye bilafgifter vil elbiler fremover være afgiftsfritaget op til ca. 500.000 kr. Premium elbiler vil opleve prisstigninger 
på omkring 50.000 kr.  
For pluginhybridbilerne vil de billigste stige med lidt. De dyre pluginhybridbiler (der max udleder 50 g CO2/km), vil til 
gengæld opnå et fald i registreringsafgiften på over hundredtusind kr. De omdiskuterede ændringer i afgifterne for 
pluginhybridbiler skyldes, at de nye bilafgifter simplificerer beskatningen af de nye bilafgifter markant, hvilket medfører 
store prisforskydninger. 

Udskydelse af registreringsafgift
AutoBranchen Danmark har kritiseret 
overgangsperioden meget kraftigt. Både principielt 
og økonomisk er det ikke rimeligt, at autobranchen 
skal opleve så store konsekvenser af en 
politisk beslutning. Efter ugers kritik anerkendte 
Skatteminister Morten Bødskov, at der var et 
økonomisk problem. Derfor blev det besluttet, at 
registreringsafgiften for marts måned (til betaling 
i april) først skal indbetales til november, hvor 
Motorstyrelsens IT-systemer er opdaterede. 
Dermed undgår man at indbetale den forkerte 
registreringsafgift for biler, der indregistreres i marts. 
Værdien af udskydelsen udgør ifølge 
Skatteministeriet godt halvanden milliard kroner. 
 

Bilsalg
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EFTERMARKED • AUTOLAKERERE / samarbejde

Autolakerer og skadechef:

“Vores tætte samarbejde 
er afgørende for både leve-
brødet og kvaliteten”

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man 
tro, at Sondrup Bilcenter A/S og Viby 
Autolakering A/S var én og samme virk-
somhed placeret på samme adresse. De 
to virksomheder har for alvor fundet ud 
af, at autolakerere og skadecen-
tre skal arbejde tæt samme i 
en verden, hvor det at udbed-
re skader er blevet lig med et 
massivt tids- og kvalitetspres. 

Så selv om de to virksomheder 
er placeret med knap 700 meters 
afstand, er de to virksomheder i kon-
takt flere gange dagligt. Jimmi Bisgaard, 
værkstedschef hos Sondrup Bilcenter, 
uddyber:

“Den tætte dialog er vigtig på flere planer. 
Det første handler om kvalitet og forvent-
ningsafstemning i forhold til de helt konkre-
te opgaver. Langt fra alle opgaver er ens, 
og det stiller både pladesmede og autola-
kerere over for nogle valg. Ved at arbejde 

tæt sammen løser vi arbejdsopgaver langt 
mere effekt og af en højere kvalitet”, siger 
Jimmi Bisgaard og fortsætter: 

“Samtidig står vi langt stærkere over for 
forsikringsselskaberne, hvis der skulle 

opstå uklarheder om afregningen for 
opgaver. Ved på forhånd at være 
enige fra vores poster, har vi et 
langt bedre aftalegrundlag at arbej-
de ud fra over for taksator”, fortæller 

Jimmi Bisgaard.

Prioritering og taksering
Ruller man de 700 meter ned ad industri-
vejen i Viby, finder man Viby Autolakering 
A/S og den anden vigtige part i det tæt-
te samarbejde. Her står Lars Bisgaard i 
spidsen for virksomheden, og han frem-
hæver især to ting, som det gode samar-
bejde fører med sig:

“Vi kan langt bedre prioritere de køretø-
jer, som skal lakeres. Det sker i tæt dialog 

med kollegerne oppe hos Sondrup Bilcen-
ter. Vi supplerer den online booking med 
løbende opkald og kontakt mellem virk-
somhederne, så begge parter leverer den 
bedste service og den højeste kvalitet”, 
siger Lars Bisgaard. 

“Samtidig har jeg også en tryghed i, at 
dem der i sidste ende takserer skaderne, 
også sørger for at få alle opgaver med og 
forstå, hvis der er tale om særligt kræven-
de opgaver som ved eksempelvis tre- og 
firelags lakeringer. Her er det vigtigt, at 
dem som takserer i Autotaks kender til 
autolakerernes bevæggrunde for, at nogle 
opgaver skal afregnes højere end andre”. 

Tæt dialog meget vigtig
For Nicky Bobak, eftermarkedschef hos 
AutoBranchen Danmark, er det meget 
positivt at høre, at Viby Autolakering og 
Sondrup Bilcenter arbejder så tæt sam-
men, som de gør.
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“Vores erfaringer fra den løbende medlem-
skontakt er, at for få stadig ser en værdi i 
det tætte samarbejde. Men det kan næsten 
ikke understreges nok gange herfra, hvor-
for det tætte samarbejde er afgørende”, si-
ger Nicky Bobak og fortsætter:

“Vi rådgiver løbende medlemmer og brugere af Autotaks til 
at sikre sig, at de får den korrekte betaling for forsikrings-
skader. Og jo mere et skadescentre og en autolakerer er på 
linje med hinanden, desto bedre står de som samlet enhed i 
den forhandling. Det gælder både i store og små sager, som 
i sidste instans kan være meget væsentlig for bundlinjen”. 

Tilbage hos Jimmi Bisgaard lyder det:
“Alle, der arbejder i skadebranchen og med autolakering 
ved, hvor presset et marked, man står i. Det gælder både 
på pris, tid og kvalitet. Det understreger bare yderligere, 
hvorfor vores enighed om processerne er så afgørende”, 
siger værkstedschefen hos Sondrup Bilcenter. 

EFTERMARKED • AUTOLAKERERE
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ABAF

Nærheden er 
topprioritet for 
ny abaf-chef
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ABAF

- din hjælp i hverdagen...

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

Da det meste af Danmark vendte tilbage 
på arbejde efter nytår, satte en ny leder af 
ABAF-sekretariatet sig i chefstolen. 

Hun har allerede hæftet sig ved, at auto-
branchens virksomheder er vant til en 
personlig og nær kontakt med ABAF, og 
den relation ønsker hun at fortsætte.

“Medlemmerne forventer en meget nær-
værende rådgivning, og mit fokus er at 
bevare den nærhed  som ABAF altid har 
stået for og vise, at vi er tilgængelige. 
Medlemmerne er dygtige til alt det med 
biler, og vi skal hjælpe dem til, at det er 
lige netop dét, de skal bruge deres tid på 
og ikke alt det udenoms,” siger hun og 
fortsætter:

“Barselsregler, opsigelse, ferie, sygdom og 
så videre, er vores spidskompetence, så 
der skal vi tage medlemmerne i hån-
den og hjælpe dem. Det gør vi i 
situationer, der kan være alt fra 
et enkelt hurtigt spørgsmål og 
helt til sager, der måske skal 
prøves ved en domstol,” siger 
hun videre.

32-årige Maria Barfoed er advokat 
med en særlig interesse og ekspertise 
for arbejds- og ansættelsesret. Det får 
hun rig lejlighed til at beskæftige sig med 
hos medlemmerne af AutoBranchens Ar-
bejdsgiverforening under Dansk Erhverv. 
Efter fire år i advokatfirmaet Bech-Bruun, 
kom den nye ABAF-chef til Dansk Er-
hverv, hvor hun kunne komme tættere på 
erhvervslivet og have dialogen med kun-
derne. I hendes tilfælde blev det til seks år 
i selskab med store de store kæder inden 

for detailhandlen hos Dansk Erhverv. Og 
nu altså ABAF, hvor det handler om auto-
branchens overenskomster.

“Jeg kender masser til overenskomster. 
ABAF’s overenskomster ser ganske 
vidst lidt anderledes ud, men det lærer 
jeg hurtigt, når vi nu er så branchespeci-
fikke,” siger Maria Barfoed og peger på 
netop det, som en af ABAF’s styrker.

“Det er en stor styrke, at man er så spe-
cialiseret og på den måde har et stort 
branchekendskab. Det er min opgave, 
at det enkelte medlem føler sig hørt og 
hjulpet, selv om Dansk Erhverv er en stor 
organisation.

Hun understreger, at den store organisa-
tion rummer en række klare fordele for 
AutoBranchens Arbejdsgiverforening og 
dens medlemmer. Den giver nemlig ad-

gang til at kunne trække på langt flere 
ressourcer.

“Der er større volumen på alle om-
råder. Der er eksperter inden for 
arbejdsmiljø, uddannelse, HR og 

meget andet, og så er der tilbud om 
en lang række forskellige kurser og we-

binarer. Så der er endnu mere rådgivning 
at hente, selv om det selvfølgelig er Marc 
Risvang og jeg, der er medlemmernes 
primære kontakt og ansigterne udadtil,” 
siger hun. 

AutoBranchens Arbejdsgiverforening kan 
kontaktes på telefon 33 31 45 55. Tryk 
derefter 1 for at komme direkte til ABAF. 
Telefonerne er åbne på alle hverdage 
klokken 8-30 til 16.30.
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Fordelsaftaler har givet besparelser, forøget indtjening 
eller en mere enkel hverdag hos mange af AutoBranchen 
Danmarks medlemmer i det forgangne år. 

I 2020 kom i alt otte nye aftaler til, og foruden den juridiske 
rådgivning og det politiske arbejde, er fordelsaftalerne en 
af grundpillerne i AutoBranchen Danmarks service over-
for medlemmerne. De nye aftaler dækker områder som 
garanti på solgte biler, energi, lys, hjemmesider, nøgle-
boks og kontaktfri kundehåndtering, forenklet udveksling 
af ID-oplysninger, og inddrivelse af tilgodehavender.

“Det gælder for os om at bidrage til øget indtjening eller 
besparelser. Som enkelt virksomhed kan det være svæ-
rere at forhandle sig til gode aftaler, men når man er en 
del af noget større, bliver mulighederne også større. Der-
for forsøger vi at hente gode og relevante aftaler hjem 
til medlemsvirksomhederne,” siger Henrik Bitzer, leder af 
afdelingen for partnerskaber i AutoBranchen Danmark.

Foruden disse otte aftaler, er samtlige aftaler præsen-
teret i det fordelskatalog, medlemmerne har adgang til 
på AutoBranchen Danmarks hjemmeside. Her er lige nu 
26 fordelsaftaler med 25 forskellige virksomheder og der 
kommer flere til. Blandt de 26 aftaler er også aftalerne 
med medlemmernes største samarbejdspartnere San-
tander og Gjensidige, der tilbyder medlemmerne fordel-
agtige aftaler om finansieringsydelser og forsikringer.

“I en medlemsundersøgelse har vi for ganske nyligt 
spurgt hvilke fordelsaftaler, medlemmerne kunne ønske 
sig også var med. Forslagene er gode input og tak for 
dem. Vi vil arbejde videre med at se på, hvad der er mu-
ligt,” siger Henrik Bitzer.

En meget stor del af AutoBranchen Danmarks medlem-
mer bruger mindst fem af fordelsaftalerne.

Masser af nye fordelsaftaler 
kom til sidste år

AFTALER 2020

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

FORDELSAFTALER

De otte nye aftaler er 
disse virksomheder:

• CarGarantie - ekstra forsikring af bilen i 
garantiperioden

• OBD Safe - plombering af OBD-stik sikrer 
mod kilometerspoling og chiptuning

• ScanEnergi - få styr på dit energiforbrug
• Top Right Nordic - den rette belysning. God 

pris, lang holdbarhed
• Sleeknote - sælg mere eller få flere aftaler 

med pop-up-vinduer på hjemmesiden
• Sharebox - nøgleboks giver mulighed for 

aflevering og afhentning af bil ved service
• IDfication - enkel og sikker udveksling af 

ID-oplysninger
• Nodeco - få hjælp til at hente tilbagehaven-

der hjem
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Dette er endnu en 
fordelsaftale, hvor vi 
fornemmer, at hele 
autobranchen kan 
hente forbedringer og 
besparelser.

synlighed for, at den slet ikke giver 
optimalt lys. Samtidig er det en skjult 
omkostning, hvor der kan være store 
besparelser at hente. Ifølge Frederik 
Nordström kan ganske mange virk-
somheder spare mindst 50 procent og 
endda helt op til 90 procent af deres 
udgift til strøm.

Med belysningen fra TopRight Nordic 
er der den særlige fordel, at forhand-
ler/værksted/autolakerer som oftest 
kan genbruge sine eksisterende ar-
maturer og således blot udskifte rø-
rene. Det kan man, hvis armaturerne 
ikke er alt for gamle.

“Hvis armaturer-
ne er mere end 
25-30 år gamle, 
kan det være, at 
noget knækker, 
når man piller ved 
dem, men ellers 
kan de som regel 
genbruges, og det 
gør unægtelig prisen lavere,” siger 
Frederik Nordström. 

“Dette er endnu en fordelsaftale, 
hvor vi fornemmer, at hele autobran-
chen kan hente forbedringer og be-
sparelser. TopRight Nordic arbejder 
allerede sammen med store spillere 
i branchen i Sverige, og har samtidig 
masser af både forhandlere, værk-

Det rigtige lys gør en kæmpe forskel. 
Bilerne i salgslokalet skal præsente-
res bedst muligt. Mekanikeren skal 
kunne se, hvor han skal arbejde. 
Autolakereren har brug for et lys, der 
er så tæt på dagslyset som muligt, så 
han eller hun kan se selv de mindste 
nuanceforskelle.

AutoBranchen Danmark har hentet 
en yderst kompetent spiller ind som 
samarbejdspartner til medlemmerne. 
TopRight Nordic leverer markedets 
bedste LED-belysning, og leverer 
seriøse besparelser på strømforbru-
get. I mange tilfælde falder forbruget 
så markant, at investeringen er tjent 
hjem i løbet af et sted mellem otte og 
18 måneder.

Det fortæller TopRight Nordics Key 
Account Manager i Danmark, Frede-
rik Nordström.

“Vi har skabt vores egne “smart-LED” 
lysstofrør, som er markant mere 
holdbare end traditionelle lysstofrør, 
og derfor også kan give helt op til 10 
års garanti. Et traditionelt LED-lys-
stofrør, holder typisk seks gange 
længere end almindelig belysning. 
Vores Smart-LED holder helt op til 12 
gange længere,” fortæller han.

Hvis belysningen i din virksomhed 
er af ældre dato, er der stor sand-

steder og autolakerere blandt sine 
kunder,” siger Henrik Bitzer, chef 
for Partnerskaber i AutoBran-
chen Danmark. 

Med fordelsaftalen med 
Top-Right Nordic får Auto-
Branchen Danmarks med-
lemmer 10 procent rabat på 
virksomhedens danske listepri-
ser. Ydermere laver TopRight Nordics 
eksperter gerne en gratis tilbundsgå-
ende undersøgelse af din virksom-
heds nuværende belysning – en ydel-
se, som normalt koster penge. 

Læs mere om fordelsaf-
talen i fordelskataloget 
på AutoBranchen Dan-
marks hjemmeside www.
abdk.dk.

Du kan også kontakte 
Henrik Bitzer, chef for 
Partnerskaber, Auto-
Branchen Danmark, tele-

fon 31 47 49 97 eller Frederik Nord-
ström, TopRight Nordic på telefon 
+46 708 56 51 48 eller mail frederik.
nordström@toprightnordic.com. Fre-
derik Nordström taler dansk trods det 
svenske telefonnummer.  

Få det bedste lys og 
store besparelser

BELYSNING

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

FORDELSAFTALER
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renterne. Og samtidig må man sige, 
at vi historisk set har været gode til at 
sikre kunderne gode afkast på deres 
pensionsordning,” fortæller Henrik 
Broch, der er Partnerchef i Velliv.

I kraft af aftalen med AutoBranchen 
Danmark tilbyder Velliv en rigtig at-
traktiv rammeaftale til virksomheder i 
autobranchen uanset størrelse. Pen-
sionsselskabet er af revisionsselska-
bet Ernst & Young og Finanswatch 
for ganske nylig blevet kåret til Dan-
marks bedste pensionsselskab for 
anden gang på tre år. Det skyldes 
blandt andet, at man år efter år leve-
rer afkast, som er blandt de bedste 
eller med andre ord, at Velliv er gode 
til at få kundernes penge til at vokse. 
Som kunde får du også en attraktiv 
forsikringspakke, som omfatter dæk-
ning for tab af erhvervsevne, kritisk 
sygdom, dødsfaldsdækning og sund-
hedssikring.

“Det er vigtigt at understrege, at selv 
små virksomheder får gode vilkår 
med lave omkostninger og den at-
traktive forsikringspakke,” siger Hen-
rik Broch og minder igen om det høje 
afkast, der får formuen til at vokse. 

For arbejdsgiveren er der en tryghed 
i, at medarbejderne og deres familier 

Både arbejdsgiveren og medarbejde-
ren får noget ud af at have den rigtige 
pensionsordning. Samtidig er det en 
god idé at kigge sin pensionsordning 
efter i sømmene fra tid til anden. 

I kraft af en ny fordelsaftale mellem 
AutoBranchen Danmark og Velliv, er 
der nu mulighed for, at virksomheder 
i autobranchen kan få en pensions-
ordning med en meget flot historik på 
afkastet og dermed se pensionsord-
ningerne vokse mest muligt. Velliv 
har i årets første 11 måneder klaret 
sig bedst på markedet i produktet 
vækstpension middel risiko og 20 
år til pension. Samtidig kan Velliv 
tilbyde konkurrencedygtige forsik-
ringsdækninger til medarbejderne. 
Dækninger, som også kan komme 
arbejdsgiveren til gode, samt en 
grundig og personlig rådgivning med 
individuelle anbefalinger.

“Velliv er et kundeejet selskab, ejet 
af Velliv Foreningen og kunderne i 
Velliv er automatisk medlem af Velliv 
Foreningen. Foreningen har mulig-
hed for at betale 80% af overskuddet 
tilbage til medlemmerne i form af bo-
nus. De seneste 3 år er der  samlet 
udbetalt ca. 5.500 kr. for en opspa-
ring på 1 mio. kr. Det er et af de for-
hold, der adskiller Velliv fra konkur-

har en god forsikringsdækning. Ar-
bejdsgiveren er i øvrigt, via tab af er-
hvervsevne dækningen, også bedre 
stillet rent økonomisk, hvis en med-
arbejder mister evnen til at arbejde. 
Men lige præcis for arbejdsgiveren 
eller for den mindre selvstændige 
erhvervsdrivende, er en god rådgiv-
ning vigtig.

På det område tilbyder Velliv rådgiv-
ning til selvstændige, der sparer op i 
sin virksomhed. 

“Specielt til ejere af en virksomhed 
er der mulighed for at få rådgivning 

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

Få en ny pensionsordning 
med stærkt afkast
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PENSION

FORDELSAFTALER

om de muligheder der kan ligge i at 
tænke virksomhedens overskud ind 
som en del af en pensionsordning 
også ift. arveplanlægning. Dette vil 
give den selvstændige en pensions-
plan, der sikrer et godt overblik og 
rådgivningen vil naturligvis ske i tæt 
samarbejde med hans eller hendes 
revisor siger Henrik Broch”. 

Velliv taler gerne med virksomheder, 
som allerede har en firmapensions-
ordning og måske vil undersøge, om 
mulighederne er bedre i den nye for-
delsaftale for autobranchen. De taler 
også gerne med virksomheder, som 

slet ikke er kommet i gang med en 
firmapensionsordning til medarbej-
derne endnu.

“Hvis I ikke har en firmapensionsord-
ning i din virksomhed, så bliver du 
en mere attraktiv arbejdsgiver ved at 
gøre det. Har I allerede en firmapen-
sionsordning i firmaet, så tilbyder vi 
at se på om vi kan gøre det bedre, og 
det er i øvrigt slet ikke besværligt at 
skifte selskab,” understreger Henrik 
Broch.

Et skift af selskab er ikke særlig om-
fattende og kræver ikke en masse 

papirarbejde. Velliv ordner papirar-
bejdet og tilbyder rådgivning af virk-
somhed og medarbejdere om deres 
muligheder i den  nye ordning.” 

Vil du vide mere, kontakt:

Henrik Broch, 
Partnerchef i Velliv, 
telefon 25 29 22 53  eller 

Henrik Bitzer, 
chef for Partnerskaber i 
AutoBranchen Danmark, 
telefon 31 47 49 97
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Tre ud af fire danskere besøger Facebook flere gange dagligt. Med den  
nye digitale reklamepakke fra biltorvet.dk får du mulighed for at udvide dit  
digitale salgsvindue og få en større eksponering af dine salgsbiler på et 
medie, som dine kunder besøger flere gange dagligt.

Ja! Auto IT er 100 procent ejet af branchen, og står bl.a. bag biltorvet.dk 
med mere end 500.000 besøg om måneden. Alt hvad vi laver, er til gavn 
for dig. Det eneste det kræver er, at du annoncerer på biltorvet.dk. 

Facebook Free er et nyt digitalt våben til bilforhandlere,  
hvor du som noget helt unikt, kan få gratis annoncering  
på Facebook, hvis du annoncerer dine biler på biltorvet.dk.

Med Facebook  
Free får du: 

Kontaktpersoner brugtvognsforhandlere
Fyn og Sydjylland 
Jens Rytter 
e-mail: jr@autoit.dk  
tlf.: 20 57 36 44 

Jylland og Fyn 
André Aarestrup 
e-mail: aa@autoit.dk  
tlf.: 29 33 05 91

Sjælland og øer 
Johnny Heegaard 
e-mail: jh@autoit.dk  
tlf.: 40 20 22 66 

Jylland Nord 
Morten Vestergaard 
e-mail: mv@autoit.dk  
tlf.: 31 68 12 90 

Sjælland og øer 
Michael Olafsson 
e-mail: mo@autoit.dk  
tlf.: 30 62 99 35

Kontaktpersoner nybilsforhandlere

Læs mere på autoit.dk 

Få gratis annoncering  
på Facebook

Grib chancen!

Er det virkelig gratis?

BESTIL FACEBOOK FREE NU

Opslag på jeres  
Facebook-side med  
jeres biler til salg

Facebook-annoncer med 
dig som afsender, der 
målrettes folk, som er i 
markedet for at købe bil

1
2

Få vist jeres biler på 
Google My Business,  
når folk søger efter  
jeres forretning3

IT-løsninger til autobranchen


