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Autotaks-abonnement hos AutoBranchen Danmark

Det kan betale sig at have Autotaks-abonnement hos AutoBranchen Danmark. Gennem dit 
abonnement bliver du nemlig del af et fællesskab, der dagligt kæmper for bedre vilkår for 
autobranchen – og du får også helt kontante økonomiske fordele som virksomhed.

Vi er autobranchens stærke interesseorganisation, og vores cirka 1200 medlemmer favner 
bredest med alt fra nyvognsforhandlere til autolakerere. Styrken har gjort os i stand til at 
forhandle en række fordelsaftaler på plads med samarbejdspartnere inden for områder, som 
du enten dagligt eller med mellemrum har brug for i din virksomhed.

Hvad der er sparet, er tjent. Gennem dit abonnement kan du få kontante besparelser eller 
andre fordele, som oftest er bedre, end hvad du selv kan forhandle dig frem til.

Er du en flittig bruger af produkterne i dette katalog, vil du hvert år kunne tjene udgiften til 
dit abonnement hjem mange gange. 

Du kan få meget mere at vide ved at kontakte os.



Indhold
Dansk Bilglas
Circle K
Q8
Shell
AUTOproff
Proløn
AutoShoot
ASG Digital
Sleeknote

- 3



DIN PARTNER PÅ AUTOGLAS

RING 70 12 55 55 
WWW.BILGLAS.DK

DANSK BILGLAS TILBYDER
AUTOBRANCHEN DANMARKS MEDLEMMER PRISEKSEMPLER

Dansk Bilglas samarbejder med alle de større forsikrings- og leasingselskaber, 
og kan derfor tilbyde taksering af alle typer glasskader på bilerne. Desuden 
anvender Dansk Bilglas en tokomponent SikaTack ELITE lim til udemonteringer, 
der gennemhærder til original kvalitet (OEM styrke) på en time, og som opfylder 
de strengeste producentkrav og specifikationer.

Dansk Bilglas ligger inde med et bredt sortiment af for-, side- og bagruder, der 
kommer fra Autover Sekurit og de største glasværker i verden. Medlemmer af 
AutoBranchen Danmark har mulighed for at bruge den fordelagtige engrosaftale 
på ruder og tilbehør.

Reparation af stenslag og udskiftning af for-, side- og bagruder på jeres 
adresse eller i en af vores 25 afdelinger til fordelagtige medlemspriser.

En fast pris på udskiftning til mærkeforhandlere, som ønsker at anvende 
egne ruder og materialer.

Kalibrering og grundindstilling/kodning af udstyr i ruderne på jeres 
adresse eller i Dansk Bilglas’ afdelinger. Vores kompetente montører 
har stor erfaring i både statisk og dynamisk kalibrering af alle former for 
kameraer i forruder, og I får altid dokumentation for det udførte arbejde.

*Udskiftning af personbilsrude inkl. lim i
en af vores afdelinger:

*Bemærk priser er ekskl. rude og tilbehør

*Udskiftning af personbilsrude inkl. lim på
dit værksted:

*Reparation af stenslag i en af vores
afdelinger:

*Kalibrering af kamera
- Statisk eller dynamisk:

565,- ekskl. moms

840,- ekskl. moms

240,- ekskl. moms

600,- ekskl. moms
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Rabataftale mellem Circle K og 
Autobranchen Danmark 
 
Aftalen med Circle K omfatter rabat på EUROPE Card og er gældende for erhvervskunder. 
  

Produktnavn Rabat pr. liter inkl. moms Rabattype 

Benzin1) 175 øre Bedstepris 5) 

Diesel 2) 183 øre Bedstepris 5) 

AdBlue – tanket direkte fra pumpe 150 øre Salgspris 

Bilvask 3) 40 % Salgspris 

Kør-videre-produkter 4) 20 % Salgspris 

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

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

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

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

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

 
Bestilling af kort 
Udfyld ansøgningsskemaet, vælg herunder: 
 
Bestil Circle K EUROPE Card  
Tilknyt eksisterende Circle K kort/konto 
 
 
 
 
 
 

 
Circle K Danmark A/S - Borgmester Christiansens Gade 50 - 2450 København SV - Tlf: 70 101 101 - www.circlek.dk - Cvr Nr: 28142412 

09.2021 

Her kan kortet bruges 
EUROPE Card kan anvendes ved køb på Circle K, INGO eller 1-
2-3 stationer i Danmark (440 stationer - hvoraf 257 har bilvask) 
og øvrige Skandinavien. Kortet kan også anvendes på flere end 
20.000 Agip/Eni, Aral, BP, OMV og Circle K stationer i 32 lande i 
Europa. Ligeledes kan kortet anvendes til betaling af de fleste 
vej- og broafgifter i ind- og udland, herunder Storebæltsbroen 
og Øresundsbroen. 

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

 

Betaling 
For køb foretaget med EUROPE Card, faktureres der 
månedsvis. Rabat fratrækkes direkte på fakturaen. 
  
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage 
 
Selvbetjeningsportal 
”Card E-Services” er en gratis kundeportal. Her kan man se og 
administrere Circle K kort og konti samt downloade faktura. 
Find portalen på www.circlek.dk og vælg "Erhverv”. 
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https://circlek.secure.force.com/flowCKDKCardAppLF?CSF=C00200
https://circlek.secure.force.com/flowCKDKTransferAgreementLF?CSF=C00200


NYT FRA Q8

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

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

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

Tilmeld dig på www.Q8.dk/oliebloggen

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

Få svar på tekniske 
spørgsmål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q8 Formula Special FE 0W-20 
erstatter Q8 Formula Ultra V 0W-20 
– det ultimative produkt til alle motorer,
hvor der kræves SAE 0W-20 (undtagen VW)

I vores produktsortiment har vi flere 0W-20 motorolier, og med  
introduktion af Q8 Formula Special FE 0W-20 tilbydes en bredt  
dækkende 0W-20 til diesel og benzin, som også betyder,  
den erstatter Q8 FORMULA ULTRA V 0W-20.

Q8 Formula Special FE 0W-20 har følgende fordele:

✔  Høj brændstofbesparelse – min. 3% ift. standard 
✔  Formuleret med low-SAPS teknologi for beskyttelse af 

røggasefterbehandlingsudstyret
✔  Beskytter partikelfiltre og katalysatorer for både diesel og benzin
✔ Fremragende motorbeskyttelse for lang holdbarhed
✔  Fremragende forenelighed med biodiesel brændstof for lang olieskiftsinterval
✔  Modvirker LSPI på benzinmotorer

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 
– nu også til Mazda Skyactiv-X (API SP/ILSAC GF-6A)

De nye specifikationer API SP og ILSAC GF-6A er officielt frigivet  
fra 1. maj 2020, og vi har allerede et produkt, der er blevet ud- 
viklet med så høj kvalitet, at det allerede matcher dette krav. 

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 har følgende fordele: 

✔  Brændstofbesparelse på min 3% ift. referenceprodukt
✔  Lavt SAPS-indhold som beskytter røggaskatalysator 
✔  Opfylder seneste amerikanske specifikationer API SP og 

ILSAC GF-6A
✔  Specielt udviklet for at modvirke LSPI i de nyeste generationer af 

benzinmotorer
✔  Fremragende motorrenhed og slidbeskyttelse som forlænger motorholdbarhed
✔  Bygget til lange skifteintervaller iht. bilfabrikantens forskrifter

Bestil euroShell Card nu
Som ny kunde skal du udfylde en BESTILLING. Til sidst i 
bestillingen skal du skrive koden: 3F1886 i feltet ”Har du en 
kampagnekode?”

Er du allerede kunde, skal du bare ringe til kundeservice på 
70102200 eller skrive en e-mail til kort@danskfuels.com. 
Oplys aftalenummer 3F1886 og dit Shell kundenummer, som 
du kan se på din faktura.

Du kan altid finde betingelserne for euroShell Card HER.

Netværket af Shell tankstationer i Danmark drives af Dansk 
Fuels A/S, som er en del af energikoncernen DCC Energi

KONTAKT
Kundeservice
kort@danskfuel.com
Telefon 70 10 22 00

Shell

AutoBranchen Danmark og Dansk Fuels A/S, som driver 
Shell tankstationerne i Danmark, har indgået en ny aftale, 
som giver dig endnu bedre betingelser på euroShell Card. 

Benzin & Diesel: 
155 øre inkl. moms

Enkeltvask: 
40% på enkeltvask

euroShell Card kan bruges på alle Shell stationer i Europa og 
uanset om du tanker på en bemandet eller ubemandet Shell 
station, vil du altid tanke Shell FuelSave benzin eller diesel.

Altid til en god pris
Rabatten er inkl. moms og gælder i Danmark og gives på 
listeprisen. Men er der priskrig, der hvor du tanker, vil du altid
blive faktureret til den laveste pris.

DET ER NEMT AT 
TANKE HOS OS
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Løn er du i trygge hænder, da lønkonsulenterne kender vores 
overenskomster. De hjælper dig med hverdagens spørgsmål 
og problemer med lønkørslerne. En gratis og personlig service, 
som du kun finder hos ProLøn, og som sikrer dig en nem lønad-
ministration uden ubehagelige overraskelser. 

En lønverden af fordele:
• Medarbejderoprettelser med profiler
• Styring af elevsatser når eleven skifter læreår
• Automatisk stigning af S/H-procenten samt tømning af 

S/H-kontoen ved årsskiftet
• Indberetning til DA-Barsel og DA/LO udviklingsfonden
• Elektronisk lønhåndbog ifølge overenskomsten
• Gratis lønkørsel i 2 måneder ved overgang fra andet  

lønsystem

Har du også lyst til at spare penge og tid på din lønkørsel?

Så gå ind på medlemssiden for AutoBranchen Danmark: www.
proloen.dk/brancheloesning/proloen-autobranchen-danmark – 
det tager kun ganske få minutter at blive oprettet som ny løn-
kunde hos ProLøn.

Klik her for at blive oprettet som kunde hos ProLøn.

KONTAKT
Har du spørgsmål eller skal vi hjælpe dig 
med at komme i gang, så kontakt vores 
salgsafdeling på proloen@proloen.dk eller 
telefon 87 10 19 30.

ProLøn

Som medlem af AutoBranchen Danmark, har du en unik mulig-
hed for at få adgang til et skræddersyet lønsystem designet af 
lønvirksomhed med 30 års erfaring.

5 gode grunde til, at du vil elske lønadministration med 
ProLøn:
• Et fleksibelt og enkelt lønsystem med online lønindberet-

ning – skræddersyet branchen
• Vi kender din overenskomst til fingerspidserne, så du und-

går ubehagelige overraskelser
• Du får Danmarks bedste personlige support med bran-

chekendskab, HELT GRATIS
• Starthjælp – ProLøns konsulenter opretter din virksomhed 

og medarbejdere. De foretager en personlig gennemgang 
og sørger for at overføre ex. S/H- og fritvalgssaldi via oplys-
ninger fra sidste lønseddel, så du trygt kan skifte lønsystem 
året rundt

• Integrerbar med de fleste It-systemer herunder tidsregi-
strering-, HR-, vagtplan- og økonomisystemer som fx e-co-
nomic

Service uden kompromiser
Løn kan nogle gange godt være lidt kompliceret med de mange 
regler og satser, som bliver pålagt virksomhederne. Hos Pro-

HAR DU OGSÅ 
LYST TIL AT SPARE 
PENGE OG TID PÅ 
DIN LØNKØRSEL?

DATINGPORTAL
FOR ENGROSBILER

INTET KØBSSALÆR

GARANTIPRIS- 
VURDERINGER

SIKKER DOKUMENT- 
HÅNDTERING

SIKKER BETALING

LANDSDÆKKENDE 
TRANSPORTSERVICE

AUKTIONER 
DØGNET RUNDT

Albuen 80
6000 Kolding

+45 82 303 505
kontakt@autoproff.dk

Danmarks nemmeste og hurtigste digitale
auktionsplatform for professionelle. 

Vil du være med? Start på AUTOproff.dk

Medlemmer af Autobranchen Danmark tilbydes
12% i rabat på abonnementsprisen – der kan IKKE tegnes 

rabataftaler via flere aktører af gangen
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HAR DU OGSÅ 
LYST TIL AT SPARE 
PENGE OG TID PÅ 
DIN LØNKØRSEL?
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EN APP DESIGNET TIL AT 
HJÆLPE DIG MED SALG OG 
PRÆSENTATION AF DIN BIL
AutoShoot minimerer afstanden fra køb til salg ved at gøre 
det nemt at tage salgsklare billeder af din bil. Det giver ekstra 
tid til andre opgaver og garanti for en professionel billed-
annonce.

Processen er gjort helt enkel: Brug app’en og tag et billede af 
din bil, vælg den ønskede baggrund og få et færdigt billede 
retur inden for kun 4 timer!

AutoShoot tilbyder AutoBranchen Danmarks medlemmer at 
kunne uploade billeder direkte fra AutoShoot til AutoDesktop. 
AutoShoot kan også hjælpe med integration til andre portaler.

AutoShoot
www.autoshoot.dk

Telefon: 60 53 76 70
E-mail: mc@autoshoot.dk

Ta’ et billede Bilen bliver fritlagt Bilen er klar til salg

Se mere på www.autoshoot.dk

Pris for AutoBranchen Danmark medlemmer er 8 kr. pr. billede ex. moms.

Autosource Group er udvikleren bag den banebrydene afgiftsberegner. Med 
afgiftsberegneren, slipper du for at sammenligne både biler og udstyr samt 

at indhente dokumentationen for din beregning. På under 10 minutter, får du 
afgiften med tilhørende dokumentationssæt tilsendt på mail.

Som medlem af Autobranchen Danmark, får du tre ugers gratis prøveperiode 
samt 25% flere beregninger for samme pris.

Tilmeld dig på www.asg-digital.dk/tilmeld-afgiftsberegner

AUTOMATISKE AFGIFTSBEREGNINGER

Vi har implementeret 
løsninger der præcist definerer 

modelvariant og udstyr på bilerne

Præcision i top

Det tager dig 1 minut at indtaste 
reg.nr. eller et link på bilen  - vi 

klarer resten indenfor 10 minutter

Beregninger på 1 minut En af Danmarks førende
I 2020 beregnede vi over 400.000 
afgifter og har indtil videre i 2021 
beregnet omkring 2.350 hver dag

Køb afgiften i Autosource Group, 
og lad os anmelde den til SKAT. Vi 
står på mål for afgiftsberegningen

Køb afgiften

EN DEL AF AUTOSOURCE GROUP

Bondovej 16, 5250 Odense SV +45 70 70 72 72 info@asg-digital.dkAutosource Group Digital
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Sleeknote tilbyder alt fra booking af prøvekørsel til indsamling 
af varme salgsemner. Med Sleeknote får du mere ud af trafik-
ken på din hjemmeside - både nu og fremadrettet.

Eksempler på popups kan være:

• Booking af prøvekørsel
• Kontaktformular til at indhente tilbud
• Tilmeldingsformular til nyhedsbrev
• Invitation til åbent hus og andre events

Kontakt os og og hør mere 
om hvordan vi kan hjælpe lige 

præcis din forretning

Jens Trillingsgaard
jt@sleeknote.com

+45 81 40 26 25

Eksklusivt tilbud til medlemmer af 
AutoBranchen Danmark:

Køb en Sleeknote årspakke, og få 3 gratis kam-
pagner, som vi sætter op for dig (værdi 2.850 
DKK). Du får:
• Flere forespørgsler på byttepris 
• Flere forespørgsler på prøvekørsel 
• Flere forespørgsler på tilbud/leasing  

Pris for et helt år: 4375kr.

Vi kan skræddersy pakken til lige præcis din for-
retning. Du kan bl.a. også promovere booking af 
værkstedstider, online præsentationer, nyhedsbrev 
og kontakt til kundeservice.   

www.sleeknote.com

Sælg flere biler med 
Sleeknote popups

Klik her og kom i gang i dag
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AutoBranchen 
Danmark

Adresse:  Langebrogade 1
  1411 København K.
Telefon:  33 31 45 55
Web:  www.abdk.dk


