MESSEKATALOG
EGESKOV SLOT - 7. MAJ

Program
10.00			
10.30			
12.00 – 14.00		
14.30			
15.00			
15.00 – 16.00		
16.00			
17.00			

Festivalen, dørene åbner præcis kl. 10.00
Velkomst v/ Henrik Pedersen og Bo Krogså
Frokost
Kåringer af køretøjer
Show – Rold Skovklub
Kaffe og kage
Vindere af udstillerkonkurrencen
Bilfestivalen lukker, tak for i år

Gå ikke glip af showet kl. 15, med Rold Skovklub
Et show hvor øske, motorsave og rå muskelstyrke kommer i spil

MESSEDELTAGERE
ABAS

Købstædernes Forsikring

Accept Auto

L.H. Autoparts

Carbuddii

Pension for Selvstændige

Cartex ApS
CleverNPS
DBR
Digitalservicebog
Dreist Storgaard Advokater A/S

Equity Credit

Vi glæder os til at se jer på Bilfestival 2022

Proløn
Q8
Rühne
Seek4car
Suvo Danmark

Eurowheels Danmark

TopDanmark

Familietestamente

Tunap Danmark ApS

Förch A/S

Valvoline

Innos Tools

Viggo Laursen A/S

Kommbine Aps

Würth Danmark

Gør som 850 andre værksteder i Danmark
- Bliv medlem af VI!
Vores vigtigste opgave er at arbejde for de
bedste indkøbsvilkår for vores medlemmer
hos branchens leverandører.

Der er mange fordele ved at være medlem af bilbranchens
største interesseorganisation. Se nogle af dem her:

Hjælp til juridiske, personalemæssige og tekniske spørgsmål af stor
advokatafdeling og erfarne bilbranchekonsulenter
Adgang til markedets bedste forsikringsvilkår gennem Topdanmark og
Købstædernes Forsikring
Branchens billigste (og måske bedste) Autotaks/FORSI-hotline
Gratis DBR Medlems-app til kommunikation med kunderne og leje af
specialværktøj
Attraktive samarbejdsaftaler på fx ladestanderløsninger, hjemmesider
og miljøservice.
Netværk og lokalkendskab gennem 33 lokalafdelinger og fem erfagrupper fordelt over hele landet. Fx Bilsalg - Karosseri og Tungvogn
Alle medlemmer er omfattet af garantiordningen bilgaranti.dk, som er
udviklet i samarbejde med FDM

Kom og hør hvilke fordele du opnår som medlem!
Vi glæder os til at se dig!

VÆRKSTEDERNES INDKØBSFORENING 						
SILKEBORGVEJ 136, 1 - 8700 HORSENS

+45 66163019
VI@VI.DK

Dansk Bilbrancheråd er bilvirksomhedernes vagthund over for politikere og
offentlige myndigheder. Rådet går benhårdt efter at forbedre vilkårene i alle
spørgsmål af betydning for bilbranchen.

Autokonzept Webshop
- Din online platform til at nå nye kunder

Få din egen dæk og fælge webshop

Hornbæk Auto Randers

Carmax Herniing

PJ Auto Køge

3B Biler Ballerup

JM Handel Grindsted

Dit værksted?

Kom og hør mere på Bilfestival2022

- helt gratis

VÆRKSTEDERNES INDKØBSFORENING
Silkeborgvej 136, 1 - 8700 HORSENS

Udnyt potentialet i dine salgs-og værkstedsbiler
- Bliv en del af Autokonzept Biludlejning

+45 66 16 30 19
VI@VI.DK

VÆRKSTEDERNES INDKØBSFORENING
Silkeborgvej 136, 1 - 8700 HORSENS

+45 66 16 30 19
VI@VI.DK

Din Biladvokat - Bilbranchens specialister
For medlemmer af Dansk Bilbrancheråd

Meld dig ind og få adgang til overenskomster,
der passer præcist til de frie danske værksteder.

Din Biladvokat er Danmarks største og mest erfarne
advokatkontor med speciale i bilbranchen!
• Vi rådgiver om alle aspekter vedrørende drift af værksteds- og
bilvirksomheder.
• Vi rådgiver primært erhvervskunder, uanset størrelse.

DINE FORDELE:

du skal ikke selv forhandle med Dansk Metal eller HK.
det er nemt og overskueligt, hvilke rettigheder og pligter den
enkelte medarbejder har.

• Som medlem af Dansk Bilbrancheråd får du en eksklusiv adgang til
biladvokater, der er eksperter indenfor området.
• I samarbejde med Dansk Bilbrancheråd tilbyder Din Biladvokat en juridisk
full-service-pakke baseret på rimelige priser og gennemsigtighed.

du kan beholde feriepengene i virksomheden indtil ferien skal
afholdes, hvilket giver en større likviditet.
du kan få omkostningerne til opkvalificering af dine
medarbejdere dækket gennem arbejdsgiverforeningens
kompetencefond.

Johanne Berner
Advokat (L)
Managing Partner
Tlf. 20 52 48 32

Erik S. Rasmussen
Advokat (L)
Partner
Tlf. 40 41 43 99

Jesper Juhlin
Advokat
Tlf. 22 92 43 99

Mille Vollmer
Jurist
Tlf: 30 14 52 06

du får betalt svendebreve for dine lærlinge, når de er udlært.
du kan få tilskud til din lærlings kørekort.

Arbejder for dig
Bliv medlem og få mere information her:
Juridisk chef Johanne Berner - telefon 22 41 51 03 - email jbh@dbr.dk

Din Biladvokat I Kirkevej 1-3 I 2630 Taastrup I Tlf.: 20524832 I www.dinbiladvokat.dk I info@dinbiladvokat.dk

Skal vi hjælpe dig med at
servicere dine kunder?
Det gælder om at vælge de rigtige smøremidler og altid have dem på lager, når
kundernes biler triller ind på værkstedet. Kom forbi vores stand på Egeskov Slot og
hør om vores smøremiddelprogram og en skræddersyet løsning til dit værksted.
Messetilbud

På messen kan du købe alle vores 1 liters motorolier til 35 kr. pr. liter og 20 liters motorolier til 30 kr. pr. liter.
Bestiller du mere end 250 liter i emballage, får du vores olieskab med gratis, så har du altid de rigtige
olier på lager.

Konkurrence

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med gode tilbud,
vigtige nyheder og information samt gode råd fra vores eksperter.
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager du i lodtrækningen om en
tur som kører eller co-driver i en Ferrari. Se mere herom på vores stand.

Få et

GRATIS
olieskab

Ole

Stefan

Thomas

VAREVOGNE

Inkl. Accept Auto GARANTI på
leasingydelsen.

Hold dine erhvervskunder på værkstedet.

Udnyt fordelene ved at etablere dine
værkstedsbiler på en leasingaftale igennem
Accept Auto.
Du kan blandt andet opnå 100 % momsfradrag på leasingydelserne, og du har yderts
fordelagtige indfrielsesvilkår. Der er fri
kilometer på bilerne - dog er der estimeret
ca. 15.000 km/år i de respektive tilbud.

Accept Auto hjælper dig med at holde på
dine erhvervskunder. Se vores showroom
på vores hjemmeside og få mere inspiration - vi leverer naturligvis individuelle løsninger
Lad Accept Auto hjælpe dig.

Mød os på bilfestivalen og få en god bilsnak

Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
Q8Oils Danmark

VÆRKSTEDSBILER

Vi har aktuelle biler og tilbud med til dagen
ACCEPT AUTO A/S
Silkeborgvej 136, 1
8700 Horsens
Tlf. 70270420
info@acceptauto.dk

HVEM ER VI?
Eurowheels er en ejerledet dansk virksomhed med ca. 25 ansatte.
”Bedste udvalg i dæk og fælge – nemt og billigt”. Det er vore kerneværdier, som vi hver dag arbejder for at virkeliggøre.
Siden begyndelsen i 1994 har Eurowheels’ forretningsgrundlag været Business to business-handel. Vi er grossister og kun grossister.
Eurowheels’ kunder er autobranchen. Så vil du være kunde ved Eurowheels skal du have et cvr-nummer med branchekode i autobranchen.
Eurowheels har udviklet sig over årene. Fra traditionel agenturvirksomhed med fokus på italienske alufælge til en komplet samarbejdspartner for hele autobranchen med alt i dæk og fælge. Via et unikt leverandørnetværk, et robust logistisk system og en brugervenlig
handelsplatform servicerer vi hver dag hele autobranchen med det bedste udvalg i dæk og fælge – nemt og billigt.

MØD OS PÅ MESSEN
Hos Eurowheels Danmark glæder vi os utroligt meget til rigtigt at komme på ”Græs”. Tænker de ﬂeste har det som os, der efter 2 år med
Covid-19 trænger til at være sammen med hinanden igen og få lov at præsentere nogle nye spændende produkter. I vil på vores stand
få mulighed for se følgende:
MAK
MAK er er Italiens største producent af alufælge. MAK er kendt for altid at have ﬁngeren på pulsen
og udvikle fælgdesigns som er helt oppe i tiden. MAK er lækre fælge til den kvalitetsbevidste billist.
RIAL
Siger man Rial siger man også Eurowheels. Vi har den store fornøjelse at have importen af en af
Europas største alufælge producenter. Rial laver 10 mio. fælge om året hvor 85% af de fælge der
bliver produceret er til OE markedet. RIAL er det sikre valg i top kvalitet til yderst konkurrencedygtige
priser. RIAL har en unik lak garanti på 5 år på vinteregnede fælge.
LANDSAIL
Eurowheels har haft eksklusiv import i Danmark i de sidste 8 år. Det er blevet der taget rigtigt godt
imod og salget af disse er eksploderet de sidste 2 år. Det skyldes helt sikkert at kunderne har fået fuld
tilfredshed til en meget lav pris samt at det kun ligger på vores hjemmeside og ikke er i konkurrence
med det store internet. Det er et ”branchedæk” hvor værksteder kan have en fornuftig avance.
Landsail sommerdæk har et bemærkelsesværdigt lavt støjniveau.
NOKIAN
Mange har igennem årene stiftet bekendtskab med det ﬁnsk producerede dæk. Mange betragter
dækket som værende noget af det bedste der ﬁndes til vinterbrug. Det har de også ret i, men Nokian
er meget mere end det. Deres sommer- og helårsdæk får utrolig gode testresultater og er et dæk
Eurowheels varmt kan anbefale.
REMOVER
I de sidste 2 år har Eurowheels brugt meget tid på at udvikle det HELT rigtige produkt til de kunder
der ønsker at vedligeholde deres fælge/bil på en miljørigtig måde. Remover er et biologisk
nedbrydeligt- og lugtfrit produkt til at fjerne indgroet bremsestøv samt fjerne ﬂyverust i et og samme
produkt. Produktet er nemt at arbejde med og tørrer ikke ind som konkurrerende produkter. Skader
ikke plast, gummi, glas og chrom på bilen. Vi er stolte over at kunne præsentere dette spændende
produkt.
Hos Eurowheels glæder vi os til at byde dig velkommen på vores stand på Bilfestival 2022 på Egeskov slot.
Vi vil være klar til en snak med Værkstedernes Indkøbsforenings mange og trofaste medlemmer.
Med venlig hilsen
EUROWHEELS DANMARK
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
tlf.: 70201055 - mail: salg@eurowheels.dk - web: www.eurowheels.dk

SE DET KOMPLETTE UDVALG PÅ

WWW.EUROWHEELS.DK

INSPIRATION
TIL FREMTIDENS
INDTJENING

Kig forbi Würths arbejdende stande på BilFestival 2022.
Her står specialister klar til at give dig hands-on viden
om bl.a.
• airconservice
• additiver
• karrosseri
• værkstedsudstyr
Kom og gør en god handel
– vi glæder os til at se dig
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8 CM!

PÅ JERES ?
VÆRKSTED

1/2” TRY
SLAGNØGKLLEUFT

- Kun 8 cm fra bagkan
t til spids
- Kan drejes 360° og
vippes 60° frem
og tilbage , så du ka
n komme ind
hvor pladsen er trang
!
- Max moment 500 NM
- Vejer kun 1,3 kg

NYHED
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KNÆPUDEVOGNEN

KNEEL-IT
REDUCER DINE
SMERTER I KNÆ
OG LÆND

K
PRØ OM OG
V KN
PÅ V EEL-IT
ORE
STAN S
D!

ØG DIN EFFEKTIVITET,
PRODUKTIVITET OG
ARBEJDSGLÆDE

NYHED

SE FLERE NYHEDER OG DISSE UNIKKE
MESSETILBUD PÅ VORES STAND!
20 LTR VASKESPAND

Sæt bestående af en solid 20 L
vaskespand, bundfilter, ring til
spand + skruelåg samt vogn
med 5 hjul til vaskespanden.

UNIVERSAL
ARBEJDSBORD

UNIVERSAL
KOMPRESSOR
SPÆNDEBÅNDSTANG

Nem opbevaring af værktøj og
reservedele mens du arbejder
Med vores kompressor spænpå bilen. Indbyggede opdelere
debåndstang og et valgfrit fleki bakken, samt holdere til skrue- sibelt bowden-kabel kan ethvert
trækkere, skraldenøgler mm.
spændebånd åbnes hurtigt.

ERGOLASH
BÅNDSTRAMMERE
Båndstrammer med
patenteret ’Quickmount” funktion.
Fåes i 4 og 10 mtr

NYHED
2022

INNOVATIVE LØSNINGER
TIL
AUTOBRANCHEN
RING PÅ 28 800 600 ELLER SE INNOSTOOLS.DK

MERE INFO

MERE INFO

MERE INFO

MERE INFO

SE DEN I BRUG

HVAD ER KNEEL-IT?

Kneel-It er en ny smart konstrueret knæpudevogn, som øger effektivitet og
produktivitet for dig og dine medarbejdere.
Designet til at lindre belastninger og mindske skader på knæ og lænd,
der sker på grund af langvarig lavstående arbejde.

Fyld vognen med
fordelagtige forsikringer.
Vi har noget at fejre!

Nem og overskueligt katalog. Bestil varer via din computer, mobil og tablet
Søgefunktion på mærke, model, registreringsnr., dæk, hjul, autodele og varenr.
Bestil varer inden 9:30 og få leveret samme dag i det meste af Danmark
Et stærkt serviceteam i vores ekspedition
Sikker levering med vore chauffør én gang dagligt
Mulighed for ekspres levering
Kundecenter i webkataloget - se ordre, faktura, kontoudtog m.m.
Viggo Laursen A/S henter dine returvarer
Mulighed for mængderabat og prismatch
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Gennem et stærkt samarbejde med Dansk Bilbrancheråd
kan vi tilbyde endnu bedre forsikringer og fordele til dig
som medlem.
Du får bl.a. adgang til en række forsikringer særligt tilpasset din branche – fx vores prøveskilteforsikring, der
altid har den samme pris og selvrisiko, uanset om du får
skader.
Vil du høre mere om dine fordele? Ring og få en snak
med os på 70 15 85 85.

Skarpe priser på dagen – som alle dage

Aalborg:

Århus:

Odense:

København:

viggolaursen.dk

Faaborgvej 9
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 15 77 77

Michael Drewsens Vej 5
8270 Højbjerg
Tlf. 87 40 04 20

Peder Skrams Vej 21
5220 Odense SØ
Tlf. 66 14 40 12

Hassellunden 6-8
2765 Smørum
Tlf. 43 99 77 08

ekspedition@viggolaursen.dk
CVR: 66 91 70 10

I fremtiden

Human Technology

TUNAP Human Technology® er one-stop-løsningen til din virksomhed.
Det nydesignede sortiment omfatter alle de vedligeholdelses- og
plejeprodukter, som anvendes på bilværksteder til daglig.

Testet af uaaængige
organisationer

Ingen allergifremkaldende
duu- og farvestooer

Fri for hexan, som
beskadiger nervesystemet

Fremtid. Arbejde.
Sundhed

Startkurv:

Human Technology 900-serien

Tilbudspris: 53 8 ,Normal pris: 738 ,-

SPAR

200 ,-

Rådgivning om kundeloyalitet og virksomhedsdrift
Er det vigtigt for dig, at dine kunder har en positiv erindring af deres besøg på værkstedet, at de
kommer igen og tager deres venner med, er CleverNPS et nemt og enkelt værktøj, der hjælper
dig uden, at det tager tid fra en travl hverdag.
CleverNPS kundemålinger skaber værdi for dig og dit værksted ved at give dig hjælp og indblik
i hvad du skal gøre for at skabe flere loyale kunder.
Fordelene ved at have loyale kunder er indlysende.
Loyale kunder er:
•
Kunder i længere tid
•
Mindre prisfølsomme
•
Større livstidsværdi – Kunde i flere år
•
Nemmere at servicere
•
Villige til at give anmeldelser på sociale medier
•
Anbefaler dig til deres netværk - Flere nye kunder
•
Mere tilgivende
•
Ofte mindre supportkrævende
Systemet kan bl.a. integreres med Helios og e-conomic

Vind 1 måneds CleverNPS kundeloyalitetsmåling og få indblik i hvad dine
kunder tænker om deres seneste værkstedsbesøg og hvad de siger om det
til deres netværk.
Kom ind på vores stand på bilfestivalen og tale med vores 2 eksperter, Mogens og Mikael, om
hvordan du kan skabe større indtjening og fastholde flere kunder på dit værksted.

MH Ledelse
CleverNPS

LH Autoparts ApS

Nok Danmarks billigste original dele

Vi præsenterer os …
LH Autoparts ApS blev i 2008 solgt til Audi Zentrum Flensborg.
L.H. Autoparts har siden 1997 været en kompetent leverandør af reservedele til autoværksteder og
bilforhandlere. Som grossist koordinerer og leverer vi reservedele af høj kvalitet. Vores reservedele
er både originale mærkedele og alternative reservedele af høj kvalitet. Udover vores eget lager af
ca 20.000 dele, kan vi med vores daglige leveringsservice og et stærkt logistisk netværk, levere
reservedele inden for kort tid.

AZF-Unternehmensgruppe Flensborg
I 1999 startede AZF som Audi Center. Vi er i dag mere end 300 medarbejdere i autohandel (Audi, VW,
Skoda og Seat), værksted og reservedelshandel.

Ingen fordyrende mellemled / Regning direkte fra Tyskland

Ordre telefon: +45 - 74 62 19 41
LH Autoparts ApS / Komevej 20 / DK-6230 Rödekro / lh-autoparts.dk

ORDRE TELEFON: +45 - 74 62 19 41

I Købstædernes Forsikring stiller vi mange
spørgsmål – og det vil du mærke, når vi mødes. Et godt samarbejde starter nemlig ikke
med forsikringer. Det starter med, at vi sætter
os ind i din virksomhed, hvad I laver, og hvordan fremtiden ser ud fra jeres verdenshjørne.
Så vi stiller mange spørgsmål, og vi lytter til
dine svar. På den måde sikrer vi, at vi kender
dine behov, og du altid er dækket bedst muligt.
Synes du vores navn, Købstædernes Forsikring, lyder som om, at vi har et par år på

bagen? Så har du ret. Vi har faktisk eksisteret
i over 260 år. Når det så er sagt, er der intet
støvet over os. Vi tilpasser os og lytter til vores
kunder, markedet og ikke mindst vores samarbejdspartnere, så vores forsikringer støtter
bedst muligt op om danske virksomheder.
Og apropos samarbejdspartnere – så har
Købstædernes Forsikring og DBR været tætte samarbejdspartnere i 6 år til november.
Et partnerskab som bygger på at styrke
DBR-medlemmernes vilkår for at drive forretning i dagens Danmark.

Mød os på bilfestivalen og
deltag i konkurrencen om
en IPAD
Mød os på bilfestivalen, hvor vi byder på lidt at drikke og en
snak om, hvordan vi kan hjælpe med forsikringer. Lad os
høre om, hvad dine største bekymringer er for din virksomhed lige nu, og ikke mindst hvordan vi kan hjælpe. Vi
glæder os til at møde dig til en uforpligtende snak.

Strandgade 27A · 1401 København K · CVR-nr. 51148819 · Tlf. 33 14 37 48 · kfforsikring@kfforsikring.dk · kfforsikring.dk

177 04.22

Deltag også i vores konkurrence, hvor alle kan være med.
Den heldige og dygtige vinder går hjem med en spritny
iPad 10,2” 2021, 64 GB.

Kommbine laver telefoni- og internetløsninger til medlemmerne i Værkstedernes
Indkøbsforening.
I løbet af samarbejdsperioden har ca. 100 VI-medlemmer allerede indgået aftale
med Kommbine omkring leverance af telefoni- og internet.
Kommbine samarbejder med flere telefoni- og internet udbydere, og kan derfor
sammensætte en løsning, som er tilpasset det enkelte medlem. Et skifte af telefoniløsning håndteres og koordineres af Kommbine, og fører oftest til ca. 20-30%
besparelse for det enkelte medlem.

Cartex har over 30 års erfaring i autobranchen og er leveringsdygtige i:
- Sædeovertræk
- Læderkabiner
- Reklamevarer
- Bundmåtter
- Værkstedstilbehør
Cartex er garant for stor ekspertise inden for auto-tekstiler, samt god kvalitet til
konkurrencedygtige priser.
Reklamevarer leveres UDEN opstartsgebyrer.
Se de utallige muligheder i kataloget på cartex.dk/medier eller
mød os på standen til bilfestivalen.

Kom forbi vores
stand og se,

hvad

Vi tilbyder autoværksteder og bilforhandlere én IT-platform, der opfylder alle deres
behov for synlighed på internettet.
Med en løsning fra os får du den optimale online præsentation af din virksomhed.
Og vi sidder også klar til at hjælpe dig med løsningen, når den er gået i luften.

vi har med i år

Pension for Selvstændige er stiftet af organisationer for selvstændige.
Vi sikrer ordentlige vilkår og lave omkostninger på pensions- og forsikringsordninger
til ejere af små og mellemstore virksomheder samt deres ægtefæller,
samlevere og ledende medarbejdere.
Telefon: 33 93 86 00
www.pfs.dk

Østergade 23, 2 sal
9800 Hjørring
Tlf. 93 911 911
info@seek4cars.net

Få færre bump på vejen med ProLøn
ProLøn er en sand klassiker inden for lønsystemer. Vi har i mere end 30 år
hjulpet danske virksomheder med at effektivisere deres lønadministration.
Det betyder, at vi har rigtig mange kilometer på bagen. Vi udvikler selv unikke
brancheløsninger og standardløsninger, der kan anvendes af alle danske
virksomheder – også din. Skal vi arbejde sammen?

Styr på lønkørslen?
Proløn har lønsystemet til netop din virksomhed, og det er uanset størrelse og branche. Let og enkel lønadministration med ubegrænset personlig support inkluderet i prisen. Lønindberetningen klares nemt og
bekvemt fra alle enheder – pc, smartphone eller tablet. Nedenfor kan du finde den netop den service, der
passer til din virksomhed.

PROLØN-BASIS Alt hvad du behøver for at køre løn
PROLØN-BRANCHE Lønsystem skræddersyet til netop din branche

”Når vi i Dansk Bilbrancheråd har
valgt at anbefale ProLøn til vore
medlemmer, skyldtes det primært
den nære og personlige betjening,
som ProLøns medarbejdere
tilbyder. Når så samtidig prisen er
yderst konkurrencedygtig, er det
selvfølgelig endnu et plus.”

PROLØN-ADMINISTRATOR Når du laver løn for andre virksomheder
PROLØN-KURSER Skræddersyede kurser, der gør det til en leg at lave lønadministration

Per Nielsen, Administrationschef
hos Dansk Bilbrancheråd

Mød os på bilfestivalen, hvor vi…
.. gerne tager en god snak om biler. Men vi indrømmer, at vi altså er skarpest på at
vejlede dig i vores lønsystemer. Her er vi til gengæld ret sikre på, at vi kan tilbyde dig
en rigtig god løsning til din lønkørsel. Og det er uanset, om du arbejder med biler,
blomster eller byggeri. Sammen finder vi lige præcis den løsning, der passer bedst til
dine og din virksomheds behov.
Alt det ovenfor har vi styr på. Men det gælder også særligt vores kundeservice. Det er
vigtigt for os, at vores kunder oplever lønkørslen så problemfri som muligt. Skulle du
alligevel få brug for hjælp, så kan du roligt ringe. De konsulenter, der normalt sidder i
den anden ende af røret, står klar til at tage imod dig og vejlede dig ved vores stand.
Skal vi sørge for, at lønnen også kører for dig?

ProLøn
Tronholmen 3
8960 Randers SØ
+45 87 10 19 30
www.proloen.dk

Se mere på vores hjemmeside

www.proloen.dk

Det meget velrenommerede amerikanske olieprodukt Valvoline bliver nu solgt
igennem den danske virksomhed Nordic Auto Supply ApS,
som startede i Danmark i august 2020.
Vi er meget glade for at have fået agenturet af det anerkendte mærke, som er kendt i hele Danmark, og
især i autobranchen. Vi ved mange værksteder har været meget glade for, igennem mange år, at have
haft Valvoline som primært oliemærke til at servicere deres kunders biler.
Genintroduktionen af Valvoline er gået over al forventning, blandt andet i samarbejdet med vores gode
samarbejdspartner Værkstedernes Indkøbsforening. OG det er ikke kun olier til autobranchen som Nordic Auto Supply ApS har. Vi har også olier til industri, marine og landbrug m.fl. Samt et komplet program
af kemiprodukter og additiver.
Endvidere har vi også agenturet for det amerikanske super premium produkt REDLINE. REDLINE kendt
for at lave topkvalitets smøre midler til High Performance biler og motorcykler, samt en bred pallette inden for Motorsporten. Også mange problemer f.eks i gearkasser kan løses med REDLINE. I REDLINE
programmet findes også additiver til både diesel og benzin motorer, med fantastiske tilbagemeldinger
om bedre motorgang, brændstof økonomi og ydelse. REDLINE er primær eftermarkeds leverandør til
Harley Davidson, hvor de har udviklet specielle Harley Davidson produkter.
Der kan skrives meget om Valvoline og REDLINE og vores produkter, men det er der ikke plads til her.
Så kom i stedet hen og besøg os på vores stand, og hør mere om hvad vores produkter og
mærker kan tilbyde dig og din virksomhed.
Så kan vi samtidigt fortælle dig om vores nye OEM godkendte kølervæske HT12, som Valvoline har
udviklet sammen med VAG og BMW group. HT12 har været påfyldt alle fabriksnye biler fra disse to
grupper, siden 2018 og har dermed, som den eneste kølervæske, en OEM godkendelse der går helt
tilbage til biler fra 1988 (BMW) og 1996 (VAG). Så du kan dermed nøjes med ET kølemiddel produkt der
dækker alle modeller og motortyper i disse to grupper, med en OEM godkendelse.

Kig forbi Equity Credit på årets Bilfestival
Medlemsrabat for alle medlemmer i Dansk Bilbrancheråd

Equity hjælper virksomheder der ønsker at minimere den tid, de bruger på
at sende betalingspåmindelser til kunder. Enkle og automatiserende trin,
hjælper din virksomhed med hurtigere betalinger.
Løsningen er designet til at bevare relationen mellem dig og dine kunder.
Gennem klare og venlige påmindelser om udestående gæld forhindrer
Equity betalingsfasen i at komme i vejen for dine gode kunderelationer.
Alt, du behøver at gøre, er at fakturere som normalt.

Vi kører også en lille konkurrence hvor vi ved de rigtige svar, trækker lod om 4 styks
Valvoline T-shirts, en gang hver anden time.
Vi glæder os til at møde dig, og ønsker dig en god og underholdende festival.
Robert Arnved								
Ham med brillerne						

Poul Toftegård Petersen
Ham uden brillerne

Nordic Auto Supply ApS

Equity Credit
Bag Haverne 32-50
4600 Køge
tlf. 30 89 87 88
info@equitycredit.dk

LHG Group A/S

STYRK BUNDEN

Rustbeskyttelse til Autobranchen

Bliv Rustbeskyttelses Partner og skab værdi for
både dine kunder og din egen bundlinje

LHG Group A/S har mere end 50 års brancheerfaring indenfor rustbeskyttelse,
hvad gælder produktion, distribution samt udvikling af rustbeskyttelsesprodukter
og -udstyr til autobranchen og industrien.
LHG Group repræsenterer to rustbeskyttelsesbrands indenfor autobranchen,
SUVO og Tectyl. Samlet har de to kæder knap 70 rustbeskyttelsescentre fordelt
over hele landet. (se kort)

Som rustbeskyttelses partner til en af LHG
Groups 70 rustbeskyttelsescentre kan du
tilbyde dine kunder rustbeskyttelse med
garanti- og med garanti styrke din egen
forretning.

Kig forbi vores stand til Bilfestival 2022
og hør mere om dine muligheder for et
partnerskab med et af vores rustbeskyttelsescentre.

Eller kontakt LHG Group A/S
på tlf.: 97412077

Fælles for kæderne er et stort fokus på god kvalitet og professionelt håndværk,
hvorfor alle centre benytter godkendt udstyr, gør brug af sprøjteskemaer som
sikrer korrekt behandling, og er desuden underlagt uvildig stikprøvekontrol for
rustbeskyttelse.

Bliv klogere på Rustbeskyttelse
Kom forbi vores stand til Bilfestival 2022
og bliv klogere på rustbeskyttelse
samt hvordan du kan blive partner til
et af vores rustbeskyttelsescentre.
Vi står klar med professionelle fagfolk,
med mange års erfaring indenfor
rustbeskyttelsesbranchen.

LHG Group A/S · Nybodalen 1 · 7500 Holstebro tlf.:97412077 · lhg@lhg-group.dk · www.lhg-group.dk
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Vi er et full-service advokatkontor, der rådgiver både erhvervslivet & private om alt fra
juridiske problemstillinger til økonomiske analyser. Vi har altid fokus på mennesket i
vores rådgivning, og vi tager os tid til at skabe en relation med tryghed i højsædet.
Vores datterselskab FamilieTestamente er en digital virksomhed, som tilbyder rådgivning
samt udarbejdelse af juridisk korrekte dokumenter indenfor familie- og arveretten.

Effektiv Inkasso
Vi har fokus på en effektiv inkassoproces, da
det kan være afgørende for en virksomhed.
Vi tillægger derfor vores inkassoafdeling stor
prioritet. Vi håndterer alle typer inkassosager
og tager derudover hånd om de retssager, som
afledes af arbejdet i inkassoafdelingen.

Tør du leve uden en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver
modtageren af fuldmagten retten til at foretage
handlinger på vegne af dig. Fuldmagten træder
dog først i kraft, hvis du ikke er i stand til at varetage dine egne interesser. Det er en stor og uundværlig hjælp for dine nærmeste pårørende, hvis
du bliver akut syg, får en demenssygdom eller
hvis anden alvorlig sygdom indtræffer.

DreistStorgaard Advokater & FamilieTestamente
tlf. 5663 4466
kontakt@dslaw.dk

Serviceregistrering til alle bilmærker.
Vi er repræsenteret som den innovative og digitale
virksomhed på bilmarkedet, som er med til at revolutionere hele bilbranchen til den digitale og mere
sikre verden. Kort sagt vi vil gøre livet nemmere og
sikrere for både forbrugeren og virksomhederne,
ved brug af Digital-Servicebook.

Digital-Servicebook.com, er en platform der samler
servicedata og historik på ét sted. Den digitale løsning
skaber overblik over din bils servicehistorik, og giver
detaljerede og pålidelige dokumentation for dens nuværende status. Som privat forbruger kan du holde styr
på dine påkrævede serviceeftersyn og opretholde din
garanti. Gør op med misligholdte servicebøger, manglende papirer og ugyldig dokumentation, ved brug af
Digital-Servicebook.

’Prøv før du køber’ 60-dages gratis prøveperiode, er ikke-bindende, risikofri og
kun for værksteder. Et system til alle bilmærker, der samler det hele ét sted og gør livet som værksted lettere og er tidsbesparende. Giver bilejer adgang til data med det
samme og en bedre oplevelse. Mange værksteder har sagt, at ”Det er en win-win”.
Digital-Servicebook.com ApS
Vordingborgvej 79
4700 Næstved
Tlf. 71 99 39 39
support@digital-servicebook.com

Vi glæder os til at se jer!

Tilmelding hurtigst muligt og aller senest den 15. april på:
https://dbr.dk/formular/bilfestival-2022
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