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- finder du Danmarks største udvalg af nye og brugte biler
fra de meste populære bilmærker. Vi har stort moderne
værksted, er autoriseret servicepartner for en lang række
bilmærker og så kan du altid regne med at få seriøs rådgivning og service - alt under samme tag!

•

Altid mere end 300 nye og top klargjorte, brugte
biler i vores indendørs udstilling

•

Autoriseret forhandler af fabriksnye Kia, Nissan,
Skoda og Volkswagen

•

Autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Fiat,
Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen

•

Danmarks største værksted med 80 lifte til
personbiler

•

Servicerer mere end 30.000 biler om året

•

Dækhotel med plads til 18.000 hjul

•

Huset er 38.000 m2 stort

•

160 ansatte herunder 90 mand på værkstedet
og reservedelslageret
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SERIØS RÅDGIVNING
OMKRING BILER
I Bilernes Hus er du altid sikret en grundig service
og god rådgivning, uanset om du er på udkig efter
en ny bil, vil af med din gamle, eller du leder efter
et værksted, der kan hjælpe dig med de helt særlige reservedele.

Vores salgskonsulenter har mange års erfaring med de
populære bilmærker, og i kraft af vores store viden, kan vi
give dig seriøs og professionel rådgivning omkring dit valg
af bil, så du er sikker på at komme hjem med den rigtige
bil, der passer til lige netop dine behov.

Hos Bilernes Hus træder du ind i Danmarks største bilhus
for nuværende og kommende bilejere. Vores hus fylder
38.000 m2, hvor vores 160 ansatte arbejder for at give dig
den bedste biloplevelse, hvad enten du vil købe, sælge
eller skal have din bil på værksted.

HAR DU BRUG FOR RÅD OG
VEJLEDNING I FORBINDELSE MED
FORSIKRING, FINANSIERING OG
SERVICEABONNEMENT, SÅ KAN VI
OGSÅ HJÆLPE DIG MED DET.

Her finder du et stort sortiment af fabriksnye, aktuelle
modeller fra mærkerne Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen.
Er du interesseret i en nyere, brugt bil finder du også altid
mere end 300 brugte biler fra de mest populære bilmærker
at vælge imellem i vores indendørs biludstilling. Alle vores
brugte biler gennemgår en omfattende klargøringsproces,
og derfor vil det altid føles som en ny bil, når du køber en
brugt bil hos os!

NYHED

Har din bil buler, der skal rettes ud, eller noget, er skal
repareres, har vi Danmarks største værksted med 80 lifte
til personbiler, hvor vi servicerer mere end 30.000 biler om
året. Med os som din mekaniker, er du altid sikret en grundig og ordentlig behandling af din bil, og derudover er vi
autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Fiat, Kia, Nissan,
Skoda og Volkswagen. Vi kan også opbevare dine dæk for
dig, så du kører på de sikreste hjul efter årstiden.
Kort fortalt – vi har det hele i Bilernes Hus.

100 %
ANBEFALING FRA FORHANDLERE(1)

Sikkert fra første til
sidste kilometer(2), hele
vinteren
Nr. 1 for acceleration og
fremkommelighed i sne
med lav mønsterdybde(4)
Fremragende levetid(5)
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(1) 100 % af de forhandlere, som har testkørt MICHELIN Alpin 6 ved lanceringseventet i Umeå i januar-februar 2018, vil anbefale dækket til deres kunder. (2) MICHELIN ALPIN 6 i dimensionen 205/55 R16 91H ligger
over grænseværdien for vådgreb ifølge den europæiske forordning R117 og er 3PMSF-certificeret for fremkommelighed i sne fra første til sidste kilometer. Baseret på test af acceleration og fremkommelighed i sne
udført i december 2017 af TÜV SÜD. Sidste kilometer betyder, at dækkene ved hjælp af en maskine er slidt ned til den slidindikator, som er fastsat i den europæiske forordning ECE R30r03f. Lokale bestemmelser
vedrørende vinterdæk skal altid overholdes. (3) Test af bremseevne i sne udført mellem december 2017 og januar 2018 af TÜV SÜD på vegne af Michelin med dimensionen 205/55 R16 91H på en VW Golf 7.
Sammenlignet med BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter og NOKIAN WRD4. Lav mønsterdybde
betyder, at dækkene ved hjælp af en maskine er slidt ned til den slidindikator, som er fastsat i den europæiske forordning ECE R30r03f. Lokale bestemmelser vedrørende vinterdæk skal altid overholdes. (4) Test af
acceleration/fremkommelighed i sne udført i december 2017 af TÜV SÜD på vegne af Michelin med dimensionen 205/55 R16 91H på en VW Golf 7. Sammenlignet med BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo,
CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter og NOKIAN WRD4. Lav mønsterdybde betyder, at dækkene ved hjælp af en maskine er slidt ned
til den slidindikator, som er fastsat i den europæiske forordning ECE R30r03f. Lokale bestemmelser vedrørende vinterdæk skal altid overholdes. (5) Test af levetid udført i december 2017 og januar 2018 af DEKRA
TEST CENTER på vegne af Michelin med dimensionen 205/55 R16 91H på en VW Golf 7. Sammenlignet med BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5,
GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter og NOKIAN WRD4. Test af levetid foretages under gennemsnitlige faktiske forhold (D50) over 10.000 kilometer og en anslået levetid ned til 1,6 mm mønsterdybde.
Lokale bestemmelser vedrørende vinterdæk skal altid overholdes.

Nr. 1 for BREMSEEVNE
I SNE med lav
mønsterdybde(3)

Test af bremseevne i sne

KONKURRENTER I GENNEMSNIT

+5,9 M

5,9 meter kortere bremselængde i sne med
lav mønsterdybde end konkurrenterne(3)
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ALTID MERE END 300
TOPKLARGJORTE NYERE BRUGTE
BILER I INDENDØRS BILUDSTILLING
Er du på udkig efter en ny bil og aner ikke, hvad
du skal gøre med den gamle? Eller leder du efter
en bil, der allerede har nogle kilometer på bagen?
Uanset dit behov, kan du finde hjælp i Bilernes
Hus.
Det kan godt være, at det kaldes ”brugte biler” på godt
gammeldags dansk, men det er sjældent at ordet ”brugt”
er et fyldestgørende ord til at beskrive de biler, som sælges i Bilernes Hus. Det fortæller Allan Rold, salgschef i
Brugte Biler i Bilernes Hus.
- Her er huset er vi kendt for at sælge solide, gode og
troværdige produkter, og det samme princip gælder, når vi
sælger brugte biler. Vi plejer at kalde dem ”nyere brugte”,
for det er de er.

BILERNES HUS FORHANDLER
BLANDT ANDET NYERE BRUGTE:

Bilerne er i gennemsnit ikke mere end 2-3 år gamle. De
har en servicehistorie, som kan spores og er sat grundigt i
stand, inden de sælges videre.
- Biler er vores kerneforretning, og derfor stiller vi høje krav
til alle vores produkter, uanset om de er nye eller brugte.
Derfor gennemgår, reparerer og klargør vi alle biler, inden
de sælges videre. Det betyder, at der ikke er nogle buler
eller skrammer på karroseriet, og bilerne er også topklargjorte indvendigt, fortæller Allan Rold.
NÆSTEN SOM NY
Når bilerne klargøres til videresalg, er der en større proces,
der sættes i gang med specialfremstillede, miljøvenlige
rengøringsprodukter.
Først får bilen en indvendig klargøring, som starter med en
omfattende industristøvsugning af alt interiør, og afrensning af alle plast, tekstil, metal og glasdele i bilen.

Derefter fortsættes rengøringen udvendigt på bilen. Den
vaskes grundigt overalt med flere slags specialsæbe, og
der er ikke et punkt, der overses, for alle svært tilgængelige steder klares ved hjælp af liftesystem og højtryksrensere, og selv motorrummet får en tur ved hjælp af specialrengøring.
Efter endt aftørring bliver bilen omhyggeligt poleret med
specialmaskiner og flere forskellige slags voks for at
frembringe den flotte, dybe glans i lakken, og for at sikre
kvaliteten, undergår bilen en grundig inspektion af det
udførte arbejde inden næste fase igangsættes.
Ved anden del af klargøringen, køres bilen igennem den
store autopoleringsmaskine med specialbørster, der giver
lakken den sidste finish, så den i lang tid vil fremstå, som
da bilen var helt ny.
Til sidst bliver alle bilruder grundigt poleret. På den måde
er du sikret, at din nye lettere brugte bil er næsten som ny,
når du overtager den.
- Det er stort set kun kilometertælleren, der afslører
bilernes alder, siger Allan Rold, og det er ikke kun brugte
biler, der klargøres til videresalg. Synes du bare, at din
bil trænger til en opfriskning, kan du få den klargjort på
samme måde.

BYT DIN GAMLE BIL TIL EN NY
Selvom Bilernes Hus kun sælger brugte biler, der er to til
tre år gamle, tager de altid din bil i bytte, hvis du køber en
ny. Også selvom din bil måske er ældre end de biler, de
sælger i butikken.
- Kort fortalt byder vi på alle typer brugte biler, som en
kunde kommer ind med i forbindelse med en handel. Både
dem, der er lettere brugte, som vi selv kan sælge videre,
de biler, der er klar til skrot og alt derimellem. Er din brugte
bil i god stand, kommer den ind på vores udstilling, og ellers formidler en af vores samarbejdspartnere den gennem
deres markeder, fortæller Allan Rold.
I dag tilbyder mange bilforhandlere vurdering online, men
i Bilernes Hus foretrækker de fortsat, at du kommer forbi
med din gamle bil, så den kan få en personlig og individuel
vurdering. Det gør de, fordi biler af samme mærke kan
være i vidt forskellig stand, alt efter, hvor meget de har
kørt, og hvor godt de er blevet passet på gennem årene.
Det sikrer både, at Bilernes Hus kan foretage en ordentlig
vurdering i forhold til videre salg til den næste ejer, og det
sikrer, at sælger får den bedst muligt pris.

AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD,
HYUNDAI, KIA, NISSAN, OPEL,
PEUGEOUT, RENAULT, SKODA,
TOYOTA, VOLVO & VOLKSWAGEN
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5 TING
DU SKAL
VIDE...

- HVIS DU VIL
SÆLGE DIN
BRUGTE BIL

1
2

3
Går du med tankerne om at
sælge din brugte bil videre,
er der flere ting du kan gøre
- OG SKAL VIDE - for at
forhøje chancerne for en god
pris på dit brugte køretøj.
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SERVICE OG SYN ER VIGTIGT
Det vigtigste du kan gøre, for at sikre en god pris for din bil
er, at du passer godt på den. Det gør du bedst ved at holde
bilens servicetider, og ved at få reparationer ordnet hurtigt.
Sørg for, at du har dokumentation på bilens servicehistorik.
RUSTBESKYTTELSE
OG UNDERVOGNSBEHANDLING
Bilerne på det danske marked, er ikke bygget til de danske
veje. Det omskiftende og fugtige danske klima kan hurtigt
sætte sine spor på din bil, medmindre du husker at få
den rustbehandlet og undervognsbehandlet med jævne
mellemrum. Det kan virke omsonst at smide penge efter
sådanne ting, hvis du alligevel vil sælge bilen efter nogle
år, men husk – jo bedre du passer på den, jo bedre bliver
prisen.
RYG UDENFOR
Inden Bilernes Hus sætter en brugt bil til salg, skal den
igennem en omfattende klargøringsproces, hvor den
blandt andet får en grundig rengøring. Selvom en rygerbil
afdampes med en såkaldt ozon-maskine, så kan røglugten
stadig dukke op igen, når kabinen bliver varm. Derfor
påvirker det også din bils salgspris, hvis du ryger i den, og
det kan nemt koste mellem 10.000 og 20.000 i bytteprisen,
uanset, hvor velholdt bilen ellers er.
VÆLG DET RIGTIGE BILMÆRKE
Det er mange forskellige faktorer, der afgør, hvor meget du
kan få for din brugte bil, eksempelvis bilens mærke, model,
motor, kørte kilometer og alder, er de ting, der har størst
betydning for afskrivning og værditab på en brugt bil. Der
er dog også en anden kendsgerning, der er svær at komme
udenom, nemlig at nogle bilmærker falder mere i pris end
andre. De bilmærker, der traditionelt set holder prisen godt,
er familiebiler af mærker såsom Ford, Kia, Opel, Skoda,
Toyota og Volkswagen. Men også lidt dyrere biler som Audi
holder prisen godt.
JO YNGRE BILEN ER,
JO BEDRE ER PRISEN SOM REGEL
Det siger sig selv, at jo yngre en brugt bil er, jo bedre den
er passet på, og jo mindre den har kørt, jo bedre pris, kan
du få for den. Som udgangspunkt er det kun biler, de er
to til tre år gamle, der sælges videre gennem udstillingen
i Bilernes Hus, ældre biler formidles dog også videre. Så
derfor, hvis du gerne vil have en høj pris – eksempelvis ved
byttehandel med en ny bil i Bilernes Hus – så er det bedst,
at din brugte bil ikke er mere end et par år gammel.
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Læs mere på: www.bilerneshus.dk

LAD BILERNES
HUS HJÆLPE DIG
MED FINANSIERING
OG FORSIKRING
MED BILFINANSIERING DIREKTE GENNEM
BILERNES HUS, FÅR DU EN RÆKKE FORDELE:

Skal du have hjælp med finansieringen af dit bilkøb, eller har du behov for at sikre din investering,
hvis uheldet er ude? Bilernes Hus kan hjælpe dig
med begge dele.

DEN BEDSTE LØSNING FOR DIG
Der er mange ting, du skal tage stilling til, når du køber bil.
Hvilken type bil skal det være? Skal du købe eller lease?
Hvordan skal du finansiere den? Er der behov for forsikring? Alt det og meget mere kan du få rådgivning om
og vejledning i af specialkonsulenterne i Bilernes Hus.

•

Lån på under 5 minutter - og afslut handlen
med det samme

•

Bevar dine lånemuligheder i banken

•

Vælg mellem fast og variabel rente – få
samtidig sikkerhed og tryghed i budgettet
og undgå fremtidige rentestigninger

•

VIDSTE DU, AT 85 % AF
KUNDERNE I BILERNES HUS
ER INTERESSEREDE I AT HØRE
OM FORDELENE VED AT LADE
BILERNES HUS HJÆLPE MED
DERES BILFINANSIERING?

Fleksibel bilfinansiering - finansieringen
tilpasses dine behov og ønsker.

VÆR SIKKER MED EN FORSIKRING
Et bilkøb er et af de største økonomiske investeringer, du
kan kaste dig ud i. Derfor er det også vigtigt, at dit køb er
sikret, hvis uheldet er ude.
Bilernes Hus tilbyder forsikringer, så du nemt og billigt kan
slippe for bekymringer, hvis din bil får en skade og skal på
værkstedet. Bilernes Hus kan også hjælpe dig med at få
den lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker eventuelle
skader, som du kan være skyld i på personer, biler, bygninger eller andet.

FORSIKRINGEN SAMMENSÆTTES
UD FRA DIN ALDER, BILENS ALDER,
MOTORSTØRRELSEN OG DIN
ULYKKESHISTORIK.

Bilernes Hus har specialuddannede salgskonsulenter, der
kan gennemgå de finansieringsmuligheder du har, så I
sammen kan finde den bedst mulige løsning for dig.
10
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Du kan høre mere om mulighederne for billån og finansiering ved at ringe til de specialuddannede salgskonsulenter
i Bilernes Hus på telefonnummer: 72 100 400.

MØD BILEN,
DER TAGER
HELE VERDEN
MED STORM
Der er en særlig type bil, der de seneste år er fræset forbi alle andre
biltyper, ikke kun i Danmark, men i hele den vestlige verden. Og der er ingen
tegn på, at salget af det populære køretøj bremser ned lige foreløbigt.

Selvom vi er mange forskellige typer af mennesker, med forskellige behov
og liv, er der alligevel en ganske særlig type bil, som et stigende antal
verdensborgere, på tværs af lande og kontinenter, vælger at investere i.

SUV’EN.
Foruden den populære SUV Nissan Qashqai finder du
også SUV modeller inden for de øvrige mærker, der er
repræsenteret i Bilernes Hus.
12

KIA´s modelprogram byder på hele seks forskellige
SUV/crossover modeller: KIA NIro Plug-in Hybrid, KIA
Niro HEV, KIA Soul EV, KIA Stonic, KIA Sportage samt
KIA Sorento.

Hos Nissan finder du foruden Nissan Qashqai også
Nissan X-Trail og Nissan Juke, mens ŠKODA og
Volkswagen, der også sælges fra Bredhøjvej 5 i
Silkeborg tilbyder SUV modellerne ŠKODA Karoq og
ŠKODA Kodiaq samt VW T-Roc og VW Tiguan.

- SUV’en er populær, blandt andet, fordi den
ligner en firehjulstrækker, uden at have det samme
brændstofforbrug. Den har en høj indstigning, høj
siddestilling, og overblikket over kørebanen tiltaler
mange. Derudover er den lidt mere terrængående end en
almindelig personbil, hvilket også er noget mange bilister
efterspørger. Endelig er det følelsen af luksus, komfort og
plads, der gør SUV’en så populær, forklarer Jakob Færch,
souschef i salg i Bilernes Hus.
PLADS TIL FORKÆLELSE
Ifølge Jakob Færch er det tydeligt at se, at forbrugerne
har lagt de trange år efter finanskrisen bag sig, og nu vil
investere i større og dyrere biltyper igen.
- Efter finanskrisen kom mange af de små bybiler på
markedet. De kostede ikke så meget fra ny, og heller ikke i
afgift, benzinforbrug samt forsikring, og det var det vigtigste for forbrugerne. De biler har fastholdt deres popularitet
i en årrække, fortæller bileksperten.
Men ikke mere. SUV er en forkortelse af Sport Utility
Vehicle. Bilen er større end en almindelig personbil, men
mindre en klassisk firehjulstrækker, hvilket gør den i stand
til at dække en lang række behov i hverdagen.

QASHQAI ER KONGEN
Det er ikke kun i Bilernes Hus, at man mærker efterspørgslen på den alsidige bil.
Ifølge The New York Times, er salget af SUV-biler fordoblet i Vesteuropa siden 2013, og viser en vækstrate, der
er fire gange så hurtig som andre biltyper. I 2018 sagde
præsidenten for det amerikanske brancheanalysefirma
LMC Automotives endda i et interview med erhvervsmediet Quartz, at SUV-biler var den globale vækstmotor for
bilbranchen i disse år, og at han ikke så den trend ændre
sig lige foreløbig.
En lang række bilmærker producerer deres eget bud på
den bedste SUV, men Jakob Færch fortæller, at der i hans
kunders øjne ikke er mange, der kan konkurrere med Nissans bud i øjeblikket.
- Nissan er jo et godt brand, der har eksisteret i mange år,
og havde særligt sin storhedstid i 1980’erne og 1990’erne.
Gennem 2000’erne gik det lidt tilbage for Nissan’s salg i
Danmark, men så udviklede og introducerede de deres
Nissan Qashqai i 2007, som siden har været en succes, og
virkeligt er en af de SUV-typer, der sælger godt.
Og ifølge Jakob Færch, er det ikke så svært at forstå.

I dag har mange mennesker en fin økonomi, og da de
fleste hjem også har adgang til en lang række materielle
goder, er det særligt personlig udvikling, oplevelser og
wellness, der er eftertragtede varer. Det kan blandt andet
ses ferier og fritid, hvor et aktivt liv, oplevelser, eventyr,
motion og udeliv bliver stadigt mere og mere populære.
- Her tiltaler en bil som SUV’en de fleste, fordi den både
kan bruges, når skal køres til og fra arbejde på de asfalterede veje, og i ferie og fritiden, når der skal udforskes og
afkobles i naturen, forklarer Jakob Færch.

- Nissan Qashqai var den første bil i den almindelige
SUV-klasse, vi kender i dag. Derfor kaldes segmentet
ofte for ”Qashqai-klassen” og det betyder, at de fleste
har kendskab til modellen. De købere, der kigger på SUV,
kigger ofte på Nissan Qashqai, for her får man rigtig meget
bil samt udstyr for pengene. Derudover har den et smart
design, gode køreegenskaber og lav afskrivning i forhold
til mange af konkurrenterne, så det er en væsentlig faktor
til succesen, slutter han.
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KØB DIN NYE KIA
ELLER NISSAN
I DANMARKS
STØRSTE BILHUS

de lave priser, der tiltaler kunderne, siger Jakob Færch og
fortsætter:
- I modsætning til Nissan, er der ikke en særlig model, der
stikker voldsomt ud, og kunderne investerer bredt i de
forskellige Kia-modeller. Dog er der mange, der er glade
for mærkets mindre biler populære – også populært kaldet
bybiler – herunder Kia Picanto og Kia Rio. Interessen for
Kias hybridbiler er dog steget meget de senere år.
BÆREDYGTIG KØRSEL
Det er dog ikke kun Nissans oplevelsesbil og Kias mindre
køretøjer, som Jakob Færch ser en trend indenfor. Også
bæredygtige transportmidler, såsom hybrid- og elbiler, er
der flere kunder, der efterspørger.
- En elbil er langt mere miljøvenlig end almindelige benzinog dieselbiler. En almindelig elbil kan i dag køre 200-300
kilometer på en opladning, og en opladning tager typisk
omkring tre kvarter på en hurtiglader. Det er min vurdering,
at en elbil sagtens kan bruges til længere ture, men det
kræver noget mere planlægning, og vil gøre turen mere
tidskrævende i forhold til samme tur i en benzin- eller
dieselbil. Derfor er valget af en elbil mest optimalt, hvis du
primært bruger bilen til kortere distancer, fortæller Jakob
Færch.

Går du med tanker om at investere i en ny bil, men
kan ikke helt beslutte dig for, hvilken slags det skal
være? Så kan du overveje at tage forbi Danmarks
største bilforretning – Bilernes Hus.
BREDT UDVALG AF BILER UNDER ÉT TAG
I Bilernes Hus træder du ind i Danmarks største bilhus
for nuværende og kommende bilejere. Her finder du altid
et stort udvalg af topklargjorte nyere brugte Audi, BMW,
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot,
Renault, Skoda, Toyota, Volvo og Volkswagen mv. i udstillingen.

- Hybridbilen er en blanding mellem en elbil og en brændstofbil. Hybridbilen er god, hvis du eksempelvis ikke kører
alt for langt i hverdagen, men samtidig ikke vil gå på kompromis med bilens rækkevidde. Med en distance på 20-50
kilometer, eksempelvis til dit arbejde, kan du sagtens kun
bruge el-delen af din hybridbil i hverdagen, og når du så
skal køre længere, kan du starte din tur på el-funktionen
og så skifter bilen automatisk over på brændstofmotoren.
På den måde kan du eksempelvis køre helt Co2 neutralt i
byen, og samtidig køre lange ture når behovet er for det.
Dermed får du en bil med det bedste af to verdener, slutter
Jakob Færch. Er du på udkig efter din næste bil, så kom
forbi Bilernes Hus - Danmarks største bilhus for nuværende og kommende ejere. Her finder du et stort sortiment
af fabriksnye og aktuelle modeller fra de mest populære
bilmærker i verden.

De brugte biler er maksimalt 4-5 år gamle og har alle
gennemgået markedets nok mest omfattende klargøringsproces, så de faktisk fremstår som nye.
Er du mere interesseret i en fabriksny bil finder du på
Bredhøjvej 5 i Silkeborg 4 nyvognsmærker: ŠKODA,
Volkswagen og huset egne to mærker, nemlig KIA og
Nissan.
Med det store udvalg af både nyere brugte og helt fabriksnye biler betyder det, at du har et bredt udvalg af biler, du
kan vælge imellem, - og ikke mindst kan lave en direkte
sammenligning mellem de biler, du bedst kan lide, fordi de
er samlet under ét tag!
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KIA OG NISSAN TO POPULÆRE BILMÆRKER
Bilernes Hus er lokal KIA forhandler i Silkeborg. Som
autoriseret forhandler har vi et stort udvalg af nye KIA
modeller - med 7 års fabriksgaranti! Du kan også opleve
det spændende model program fra Nissan. Her kan du se
de nyeste modeller både indenfor personbiler og erhvervsbiler. Begge mærker er ifølge souschef for nye biler Jakob
Færch to meget populære bilmærker, som den erfarne
bilkonsulent oplever er i positiv vækst.

- Nissan er et brand, der har eksisteret i mange år. De
havde særligt deres storhedstid i 1980’erne og 1990’erne,
men forsvandt lidt op gennem årtusindskiftet. Men så
lancerede de Nissan Qashqai, som er en SUV – Sport
Utility Vehicle – en høj biltype, der passer til det aktive liv,
men samtidig er god i hverdagen, fortæller JaKob Færch
og uddyber:
- SUV’er er som biltype ekstremt populære ikke bare i
Danmark, men på verdensplan, og særligt Nissan Qashqai
har været en kæmpe sællert, og har virkelig rykket Nissans

position, så de igen er et af de førende bilmærker.
Jakob Færch forklarer, at hvor Nissan typisk tiltaler kunder,
der er et sted i livet, hvor børnene er ved at være voksne,
og der igen kan fokuseres på fritidsliv og oplevelser, så
tiltaler Kia særligt det yngre kundesegment.
- Kia er et mærke, der ikke har været solgt så mange år
her i Danmark, som mange af konkurrenterne, men de er
til gengæld ekspanderet voldsomt over en ganske kort
årrække. Det er blandt andet mærkets syv års garanti og

PROFESSIONEL RÅDGIVNING
PÅ TVÆRS AF BILMÆRKER
Hele teamet af salgskonsulenter - både i nyvogns- og
brugtvognsafdelingerne - har mange års erfaring med biler
og bilkøb. Vores store viden om bilmærkerne vi sælger, er
klart en styrke, og derudover er størrelsen og udvalget i
Bilernes Hus helt afgørende for et godt bilkøb. Det er det,
fordi i modsætning til andre bilforhandlere, der måske kun
fører et eller to mærker, og derfor mest er interesserede i
at sælge en bil fra netop de producenter - uanset om det
er rigtigt for kunden eller ej – så gør vores brede sortiment,
at vi kan fokusere på at finde den helt rigtige bil til kunden,
uanset bilmærke og biltype, fortæller Jakob Færch, souschef i afdelingen for salg af nye biler i Bilernes Hus.
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EN KOMPLET ERHVERVSLØSNING
TIL BILERNE I DIT FIRMA
Leder du efter en firmabil? Eller flere? Uanset, om
den skal være ny eller brugt, helt din egen eller
leaset, uden noget tilbehør eller specielt indrettet
og dekoreret, så kan Erhvervscenter Silkeborg i
Bilernes Hus hjælpe dig.
Vil du kunne bytte bilen ud uden de store omkostninger?
Skal du have indrettet dit ladrum optimalt? Vil du være
sikker på, at du altid kan få bilen repareret, når uheldet er
ude? Eller vil du være sikker på, at dine medarbejdere gør
et indtryk allerede ude på parkeringspladsen?

LIGEGYLDIGT, HVAD DIT BEHOV ER,
SÅ KAN ERHVERVSCENTER SILKEBORG
I BILERNES HUS FINDE DEN BEDSTE
LØSNING TIL DIG.
- Hele teamet har mange års erfaring med salg og leasing
af biler til erhvervsdrivende, og vi forsøger altid at møde
kunden i øjenhøjde. Uanset, om du sidder på kontor og
skal bruge bilen til møder, eller om du er håndværker, der
skal bruge en solid bil, der kan klare alt, hvad det indebærer, af støv, skidt og møg, så kan vi finde en løsning til
dig, fortæller Thomas Stougaard, chef i Erhvervscenter
Silkeborg i Bilernes Hus.
EN PERSONLIG HANDEL
Bilernes Hus servicerer mere end 30.000 biler årligt. Det
skyldes blandt andet, at bilhuset har et bredt udvalg af
nye, brugte og leasing-biler til alle typer erhverv fra blandt
andre mærker som Nissan og Volkswagen.
Med erhvervsteamet i Bilernes Hus som din rådgiver, er
du derfor altid sikker på at få den bedste vejledning og en
handel, der tilgodeser netop din situation og forretning.
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- Der er ikke en virksomhed, der er ens. Derfor tager alle
vores handler udgangspunkt i dig som kunde. Vores konsulenter lytter til dig, og tager udgangspunkt i lige netop
din situation. Efterfølgende skræddersyr vi en løsning, der
passer til dit behov, uanset hvilken branche du arbejder
indenfor, og uanset om du ønsker at købe eller lease en
varebil, forklarer Thomas Stougaard.

FLERE TYPER LEASING
Bilernes Hus tilbyder både erhvervsleasing til firmabiler og
varevogne. Leasing er en god ordning for erhvervsdrivende, da du slipper for at binde din likviditet i køretøjer, og
dermed får du mere økonomisk frihed.
Derudover er der også en lang række andre fordele, blandt
andet får du fuldt fradrag på leasingafgiften, alle omkostninger til bilen er faste og samlet i en månedlig ydelse, der
er mindre administration, du har mulighed for at vælge
mellem flere typer leasingaftaler – også korte- og minileasingaftaler - og har du behovet, kan du endda få en flåde af
biler. Derudover er du sikret en hurtig og nem tilgang, hvis
uheldet er ude, og du skal have din leasingbil repareret.
Erhvervscenter Silkeborg i Bilernes Hus samarbejder om
aftalerne med Leasing.dk, og det giver optimale vilkår for
dig som kunde, fordi du får en bred vifte af tilbud at vælge
imellem.
BILER EFTER DINE BEHOV
Ud over, at du kan vælge mellem flere forskellige typer
handels- og leasingaftaler, tilpasset dine behov, er der
også rig mulighed for at få hjælp til at sætte dit personlige
præg på firmabilerne.
- Vi kan hjælpe med indretningen, eksempelvis, hvis du
har brug for hylder i din varevogn. Vi hjælper også gerne
med dekorationer udvendigt på din erhvervsbil, så du kan
køre ud af butikken med dit logo på, siger erhvervschefen.

LØBENDE OPTIMERING
Hvis du ønsker det, kan Bilernes Hus også hjælpe dig
efter, handlen er gennemført. Blandt andet er du sikret, at
erhvervscenteret løbende undersøger mulighederne for at
optimere din aftale.
- Hvis du indgår en serviceaftale med os, tjekker vi ikke
kun din bil med jævne mellemrum, vi undersøger også, om
din finansieringsform er optimal, om din brændstoføkonomi kan betale sig, om din forsikring dækker tilstrækkeligt,
om dine medarbejdere er tilfredse og så videre. Det gør
vi for at sikre, at du hele tiden har de løsninger, der bedst
dækker dine behov, og sparer dig for flest penge, siger
Thomas Stougaard.
Vil du høre mere om Erhvervscenter Silkeborgs
løsninger og mulighederne for din virksomhed?
Så ring på telefonnummer: 72 100 482.
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BILERNES HUS PASSER BÅDE
PÅ DIN BIL OG MILJØET
I Bilernes Hus går de ikke kun op i, at du og din bil
får den bedste service muligt, de sørger også for
at passe godt på miljøet i processen.
Siden 2015 har Bilernes Hus været ISO 14001-certificeret
– altså miljøcertificeret – som servicepartner til BMW. Men
det er ikke kun i forbindelse med det kendte bilmærke, at
Bilernes Hus passer på miljøet, de gør det også i alle andre sammenhænge, og det er miljøcertifikatet det synlige
bevis på.
- Det er en ret omfattende proces, når man skal ISO
14001-certificeres, og det er alle aspekter af virksomheden, der skal gennemgås. Vi skal blandt andet kunne
dokumentere vores affaldshåndtering, fremvise procedurer
for, hvordan vi husker at udvikle og optimere måder i vores
daglige arbejdsopgaver, hvor vi kan skåne miljøet, og
optimere vores energiforbrug, fortæller Claus Falkenberg,
teknisk chef i Bilernes Hus.
GENANVENDELSE OG SMARTE LØSNINGER
Det kan virke som en uoverskuelig opgave at huske at
skåne miljøet i dagligdagen, i en virksomhed med den
størrelse som Bilernes Hus har, men for Claus Falkenberg
og hans medarbejdere handler det om hele tiden at skrue,
dreje og indstille butikken, så forbruget mindskes kontinuerligt og opgaver udføres smartere.
- Vores affaldssortering er vigtig, for jo mere grundigt vi
sorterer, jo mere kan vi genanvende – det gælder både
papir, pap, metal, plastkofangere, dæk, autoruder og så
videre. Det er også vigtigt at have et godt overblik på de
kemityper vi arbejder med, når vi sætter bilerne i stand. På
den måde sikrer vi, at produkterne bliver anvendt korrekt,
og ikke mindst bortskaffet, på en miljømæssigt forsvarlig
måde, fortæller den tekniske chef og uddyber.
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- Vi har et biologisk rensningsanlæg, som blandt andet
renser vaskevandet fra vores tre vaskehaller. Vaskehallerne
benyttes i forbindelse med at biler har været på værksted
eller i forbindelse med klargøring. Rensningsanlægget
genanvender en stor del af vaskevandet, og det betyder, at kun 20 procent af en vask er nyt vand, resten er
genanvendt. Det har reduceret vores vandforbrug med 45
procent.
- Vi har også gjort meget ud af vores energibesparelse.
Vi har ni store ventilationsanlæg, som vi optimerer på.
Derudover har vi installeret lyscensorer i alle rum – også
værkstederne – og vi har indstillet belysningen efter, hvor
meget naturligt lys, der falder ind i de forskellige lokaler.
Vores nye belysninger bruger kun 1/3 af den energi, det
gamle system brugte.
EFFEKTEN ER STOR, NÅR DER OPTIMERES
Ifølge Claus Falkenberg, er effekten mærkbar, når et sted
som Bilernes Hus vælger at se på sit forbrug.
- Vi har reduceret vores elforbrug med 50 procent, og det
har selvfølgelig reduceret vores CO2-udledning, så der er
ingen tvivl om, at det har en positiv effekt på miljøet, når vi
optimerer vores forbrug. Claus Falkenberg fortæller videre,
at selvom der allerede er gjort store fremskridt på vejen
mod en fuld ISO 14001 - miljøcertificering, for alle husets
nye bilmærker, så vil teamet løbende arbejde med at optimere bilhusets miljøskånende tiltag.
- Vi har allerede en masse gode procedurer, som vi
arbejder efter, og der er ISO 14001 -certificeringen en
blåstempling af vores indsats og et godt pejlemærke at
arbejde efter. Men der kommer hele tiden nye metoder,
nye produkter og nye krav til, og dem skal vi også kunne
imødekomme, så Bilernes Hus’ miljøskånende tiltag er
noget, der løbende vil udvikle sig i takt med tiden, slutter
Claus Falkenberg.

SÅDAN BESKYTTER DU
DIN BIL MOD DET BARSKE
MIDTJYSKE KLIMA
Det midtjyske klima er desværre ideelt, når det
handler om at få rust til at udvikle sig, og faktisk er
det et af verdens mest nedslidende, når det kommer til din bil. Heldigvis er der mange ting, du kan
gøre, for at beskytte dit køretøj mod vind og vejr.
Vidste du, at din bil udsættes for rustangreb allerede inden
for det første leveår?
Den danske høje luftfugtighed og temperaturer, der nemt
kan svinge mellem 10 og 18 grader i tæt på alle årstider,
skaber desværre ideelle betingelser for rust.
Særligt det midtjyske klima er kendt for lige netop denne
slags vejr, og det gør området særligt hårdt og nedbrydende over for biler, blandt andet, fordi de store mængder af
fugt kan sætte sig i din bils hulrum og udsætte dit køretøj
for rustangreb allerede inden for det første leveår.
RUSTBESKYTTELSE GIVER DIN BIL
EN LÆNGERE LEVETID
I Danmark er vi glade for biler, og alene i 2017 blev der
solgt intet mindre end 221.817 af dem. På trods af den
store efterspørgsel, viser en ny undersøgelse, at der er
stor geografisk forskel på, hvor gode vi danskere er til at
vedligeholde vores bil.
Rustbeskyttelse er en af de bedste måder at øge bilens
sikkerhed og sikre en længere holdbarhed, alligevel er det
en af de ting, de færreste danskere forkæler deres transportmiddel med.
Mange bilejere ved endda godt, at de bør rustbeskytte
bilen med jævne mellemrum, men ifølge en undersøgelse,
som YouGov har foretaget for Dinitrol, har 39 procent af
danske bilejere aldrig rustbeskyttet bilen, og ud af disse
har en fjerdedel den holdning, at rustbehandling ikke er
nødvendigt.

DEN HOLDNING KAN DOG HAVE
STORE KONSEKVENSER FOR DIG
OG DIN BIL, FORTÆLLER BILEKSPERT
BENEDICTE ENGEL.

- Har du investeret i en ny flot bil, som gerne skal holde i
mange år, er det vigtigt at prioritere rustbehandlingerne.
Ellers bliver bilens metal beskadiget, og du kommer derfor
til at gå på kompromis med din og dine medtrafikanters
sikkerhed, siger hun.
Eksperten forklarer videre, at det ikke kun er essentielt for
din egen, medtrafikanternes og bilens sikkerhed, at du
sørger for at vedligeholde og pleje din bil, men det er også
nødvendigt at passe godt på dit køretøj og sørge for at
holde den i god stand, hvis du en dag beslutter dig for at
sælge den.
UNDERVOGNSBEHANDLING ER EN AF DE
MEST EFFEKTIVE METODER
En af de bedste måder at sikre din bil mod rust, er en
undervognsbehandling, som giver din bil de bedste forudsætninger for at overleve i det fugtige danske klima.
I Silkeborg kan du trygt vælge det lokale Dinitrol Center,
som har adskillige års erfaring med netop rustbeskyttelse
af højeste kvalitet, samt mere end 50 års erfaring med
udførelse og udvikling af rustbeskyttelse med særlig fokus
på det hårde danske klima.
Dinitrol i Silkeborg har til huse i Europas største bilhus
– Bilernes Hus – der danner rammen for et af Danmarks
mest moderne rustbeskyttelsescentre af en særdeles høj
standard, med topmoderne faciliteter og effektive tørre- og
udsugningsfaciliteter.
Centret råder over store kapaciteter og er et stort hus,
som servicerer alle slags branche- og privatkunder.
Dinitrol har detaljerede sprøjteskemaer til alle bilmodeller, grundig uddannelse af sprøjteteknikkere og løbende
kontrol ved Teknologisk Institut, som er din garanti for en
korrekt udført højkvalitets rustbeskyttelse.
En Dinitrol Rustbeskyttelse sikrer derfor din bil i mange år
og mindsker udgifterne til dyre rustreparationer.
Dinitrol Center Silkeborg kan kontaktes på: 70 20 29 86
eller på adressen: Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg.

wwww.dinitrolsilkeborg.dk
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DÉT ER FORSKELLEN
PÅ ET AUTORISERET
- OG ET UAUTORISERET
VÆRKSTED
1: BEVARES FABRIKSGARANTIEN VED BRUG AF ET
UAUTORISERET VÆRKSTED?
Det korte svar er ja. Du bevarer fabriksgarantien, også
selvom du benytter et uautoriseret værksted. Du skal dog
være opmærksom på, at i tilfælde af en reklamation, er det
dit ansvar som bilejer at bevise og fremvise dokumentation
på, at arbejdet er udført efter fabrikkens forskrifter, ligesom
din mulighed for at få kulance på bilen forsvinder, hvis du
benytter et uautoriseret værksted.
Benytter du et autoriseret værksted, er du garanteret, at
alle forskrifter overholdes, og at der kun benyttes originale
reservedele. Derfor er du også sikret, at fabriksgarantien
bevares, ligesom det autoriserede værksted hjælper dig
med at bevise eventuelle tvivlsager over for bilproducenten.

Som bilejer står det dig frit for at vælge mellem
et autoriseret eller et uautoriseret værksted, når
din bil skal til service eller repareres.
Her er de tre største forskelle og ligheder på
de to typer værksteder.

Det er ikke til at komme uden om. En gang imellem skal din
bil enten have repareret en skramme, en bule, eller en lampe, der blinker, og det er helt sikkert, at den skal til service
en gang imellem.
Når du skal have foretaget noget på din bil, kan du som
bilejer frit vælge værksted. Det betyder, at du skal vælge
mellem et autoriseret eller et ikke-autoriseret værksted.
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Myterne og misforståelserne om de to typer værksteder er
mange. Derfor har Bilernes Hus svaret på tre ofte stillede
spørgsmål, så du kan blive klogere på, hvilke forskelle og
ligheder, der egentlig er mellem et autoriseret og et uautoriseret værksted, og hvad der passer bedst til dig og din bils
behov.

2: ER MEKANIKERNE DÅRLIGERE PÅ ET UAUTORISERET VÆRKSTED?
Nej, mekanikerne er ikke dårligere på et uautoriseret værksted.
Forskellen er, at på et autoriseret værksted er det et krav,
at mekanikernes viden løbende opdateres via specialkurser indenfor de specifikke bilmærker, som værkstedet er
autoriseret til.
3: ER ET AUTORISERET VÆRKSTED DYRERE END ET
UAUTORISERET VÆRKSTED?
Nej, som udgangspunkt koster det ikke mere at benytte et
autoriseret værksted frem for et uautoriseret værksted.
Mekanikerne på et autoriseret værksted er uddannet i det
enkelte bilmærke, og har derfor stor viden indenfor det
bilmærke, og kender derfor også de karakteristiske fejl på
de enkelte bilmodeller.
Derfor kan de hurtig diagnosticere eventuelle fejl, og kan
hurtigere løse den enkelte arbejdsopgave, end det kan
forventes, at et uautoriseret værksted kan.

KØR BARE
DÆKKET NED
TIL SIDSTE
LOVLIGE
MILLIMETER
Af Peyman Sabet, Managing Director, Michelin Nordic AB

Efter omfattende test af dæk med forskelligt slid,
anbefaler Michelin i dag, at vores kunder undlader
at udskifte deres dæk før tid. Det skåner nemlig
miljøet og sparer penge – helt uden, at det går ud
over sikkerheden på vejene.

BÆREDYGTIG UDVIKLING
Det lyder ulogisk, at en dækproducent er fortaler for færre
dækskifte, men i Michelin ønsker vi at udvikle bæredygtige
produkter, designet til et langt liv.

Når sommerdækkene skal på, vælger mange bilister at skifte
til nye dæk, selv om der stadig er 3-4 mm tilbage i de gamle.

Unødvendig dækudskiftning, kan svare til indkøb af et
ekstra dæk hvert år, for en gennemsnitlig bilist.
Konsulenthuset EY har undersøgt konsekvenserne, hvis
bilister udskifter deres dæk ved 3 mm sammenlignet med
det nuværende lovkrav i Europa på 1,6 mm. Konklusionen
er overvældende:

Det er slet ikke nødvendigt.

•

128 millioner flere dæk skulle produceres hvert år.

•

CO2-udledningen ville stige med ni millioner tons per år.

•

Forbrugerne vil stå med en betydelig, unødvendig
meromkostning.

•

Den årlig ekstra totalomkostning ved unødvendige
dækskifte vil være ca. 45 mia. DKK.

I virkeligheden er det langt bedre at køre sidste års sommerdæk helt ned til lovgrænsen på 1,6 mm mønsterdybde.
DÆK SKAL TESTES, NÅR DE ER BRUGTE
I dag tester man nye dæk, men så snart et nymonteret
dæk triller ud på vejen, begynder nedslidningen. Realiteten er, at dæk i trafikken per definition er slidte. Når dæk
vurderes, bør det afgørende spørgsmål derfor være: Hvor
godt er et dæks egenskaber, under virkelige forhold?
Med de nuværende test, bliver vi svar skyldig, for ingen tester halvslidte dæk. Heller ikke selv om forskellen på dæks
præstationer vokser i takt med, at dækkene bliver slidt, og
er allerstørst, når dækket nærmer sig 1,6 mm.
Derfor arbejder Michelin for, at EU’s vådgrebsmærkning
fremover udføres med dæk, der er slidt ned til lovgrænsen
på 1,6 mm., fordi vores test viser, at premiumdæk i vid
udstrækning bevarer deres bremseegenskaber på våd vej,
selvom de er slidt ned til lovgrænsen.
Faktisk kan et slidt premium sommerdæk have egenskaber, som et spritnyt budgetdæk – selv når mønsterdybden
er 1,6 mm. Mønsterdybden er altså en dårlig indikator for,
hvor godt et dæk bremser på våd vej.

- Det er altså spild af ressourcer, når dæk bliver udskiftet
for tidligt, både for forbrugeren og miljøet.

FORBEDREDE EGENSKABER
Den gode nyhed er, at så længe dækkene ikke er skadede,
forbedres trafiksikkerheden faktisk på tør vej, fordi et slidt
dæk har kortere bremselængde.
Slidte dæk giver samtidig mindre rullemodstand, og da
hver femte tankfuld brændstof går til netop det, er det en
gevinst for de fleste. Ikke nok med, at dækkene står bedre
fast og kører længere på literen i takt med, at de bliver
slidt, dækstøjen sænkes også.
Det giver derfor god mening at tænke sig godt om, før
man udskifter et premiumdæk, der ikke er slidt ned til
1,6 mm. For hvorfor kassere et lovligt dæk, netop som
bremseegenskaberne på tør vej er bedst og brændstofeffektivteten størst?
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AUTORISERET SERVICE AF:

Service
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FÅ ORDNET DIN
BIL PÅ ET AF
EUROPAS STØRSTE
VÆRKSTEDER
Læs mere om skadecenter
på de næste sider

BILERNES HUS HAR ET AF EUROPAS
STØRSTE OG MEST MODERNE
VÆRKSTEDER MED MERE END 80
AUTOLIFTE, DET NYESTE VÆRKTØJ,
DEN SENESTE TEKNOLOGI OG EN STAB
AF VELUDDANNEDE MEDARBEJDERE.
Ligegyldigt om din bil har fået en skade, trænger
til reparation eller måske et serviceeftersyn, så
kan du trygt overlade den til Danmarks største,
moderne autoværksted hos Bilernes Hus.
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Savner du et sted at opbevare dine dæk, eller vil
du have en topklargjort bil? Så kan værkstedet
også hjælpe med det.

Som autoriseret servicepartner for syv bilmærker, har mekanikerne i Bilernes Hus optimal specialviden om netop dit
bilmærke og er trænet i hurtigt at diagnosticere eventuelle
problemer med din bil.
Alle typer værkstedsopgaver kan klares – lige fra dækskift
til DITEC lakforsegling – og du tilbydes altid en gratis og
uforpligtende gennemgang af din bil sammen med en af
vore specialister på netop dit bilmærke.

- Vores overlægger, er altid at levere service af den højeste
kvalitet. Vores mange lifte, værksteder og servicepartneraftaler gør det nemt for os at hjælpe kunderne hurtigt,
grundigt og effektivt. Også selvom det er akutte tilfælde.
Det vigtigste for os, er at kunderne føler sig ordentligt rådgivet og vejledt, og at de er glade og tilfredse, når de kører
herfra, siger Ivan Dyrlund, ansvarlig for eftermarked.
AUTORISERET SERVICEPARTNER
OG DEN NYESTE VIDEN
Værkstedet i Bilernes Hus er autoriseret servicepartner for
intet mindre end syv forskellige bilmærker; Audi, BMW,
Fiat, Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen. Med et værksted
som servicepartner, er du sikret, at din bil får den bedst
mulige behandling til lige netop din bil, uanset om du skal
have fikset små glasskader eller store buler.
Derudover er de nødvendige reservedele altid på lager,
hvilket gør det muligt for værkstedets mekanikere at udføre reparationer hurtigt og professionelt. Det har direkte
betydning for reparationens pris, og hvor hurtigt du får din
bil retur.
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GODKENDT SKADECENTER
Hvis din bil får buler, så kan Bilernes Hus hurtigt hjælpe
dig ud på vejene igen. Butikkens værksted er nemlig et
godkendt skadecenter, og samarbejder med de fleste danske forsikringsselskaber. Du behøver ikke engang bruge
din tid på at ordne sagen med forsikringsselskabet, for
Bilernes Hus klarer det meste for dig.
De bestiller taksator, udfylder de nødvendige papirer, kommunikerer med forsikringsselskabet og udfører reparationerne, uden du behøver at foretage dig noget.
Som et af de første værksteder i Danmark, blev pladeværkstedet hos Bilernes Hus KS 2000 Karosseri certificeret, og det betyder, at værkstedet har gennemgået alle
processer og udstyr, så det mere effektivt lever op til de
stigende krav, bilmærkerne stiller til dokumentation, udstyr
og kvalitet i forbindelse med reparationer.

SKAL DIN BIL OVERNATTE ET PAR DAGE
PÅ VÆRKSTEDET, KAN DU ENDDA LÅNE
EN AF BILERNES HUS 80 LEJEBILER,
DEDIKERET TIL AT HOLDE KUNDERNE
PÅ HJULENE – OGSÅ SELVOM DERES
BIL ER PÅ VÆRKSTED.

SOM AUTORISERET SERVICEPARTNER
FOR I ALT 7 BILMÆRKER: AUDI,
BMW, FIAT, KIA, NISSAN, SKODA OG
VOLKSWAGEN HAR BILERNES HUS ET
SÆRDELES OMFATTENDE LAGER AF
ORIGINALE RESERVEDELE OG UDSTYR
TIL DE FLESTE BILMODELLER, DER
KØRER RUNDT PÅ DE DANSKE VEJE.

.

SKADECENTER

- Når vi indgår i en serviceabonnement, er kunderne sikre
på, at der er garanti på alt vi laver, og at det er 100 procent
originale reservedele, vi bruger. Aftalerne sikrer også, at
der er nogle standarder, som bilmærkerne har udstedt,
som vi skal overholde som partnere, forklarer Ivan Dyrlund.
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- Kunden skal være sikker på, at de mekanikere, der
håndterer deres bil, er i besiddelse af den nyeste viden
inden for bilpleje. Derfor er vores medarbejdere løbende
på kursus, for er svendene ikke det, så taber de viden, og
det kan gå galt, hvis ikke man ved, hvad man laver, når
man reparerer biler.
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Læs mere om klargøring
og dækhotel på de næste sider

KLARGØRING
& BILPLEJE

Få en toptunet klargøring og lakforsegling
Hvis du nogensinde har prøvet en spabehandling, så ved du, hvor afslappende og forfriskende
det kan være ikke bare for dit sind, men for hele
kroppen. Det er lidt det samme, når værkstedet i
Bilernes Hus giver din bil en klargøring.
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Indvendigt bliver bilen støvsuget og tørret af på alle flader.
Udvendigt vaskes den med specialsæbe og højtryksrensere, og motorrummet bliver også rengjort. Når bilen er
tørret af, bliver den poleret med specialmaskiner og flere
forskellige slags voks for at frembringe den flotte, dybe
glans i lakken, inden den til sidst køres igennem den store
autopoleringsmaskine med specialbørster, der giver lakken
den sidste finish, så den i lang tid vil fremstå, som da bilen
var helt ny.

DÆKHOTELLET SØRGER FOR DINE HJUL
Mangler du plads i garagen, så kan du få opbevaret dine
dæk på værkstedet i Bilernes Hus, hvor dækhotellet har
plads til 18.000 hjul. De fleste dæk kan sagtens holde flere
sæsoner, hvis der passes godt på dem, og på dækhotellet
i Bilernes Hus opbevares dækkene under optimale temperaturforhold, og tjekkes for slidbane og eventuelle fejl, når
de tjekkes ind.
På den måde er du altid forvisset om, at dine dæk er
lovlige og sikre, og du risikerer ikke at smide dine penge
væk på at opbevare dæk, der alligevel ikke er forsvarlige
at køre på i den efterfølgende sæson.

Du kan få foretaget undervognsbehandling, få rustbeskyttelse på bilen, og vil du være helt sikker på, at lakken på
din bil holder sig sund og beskytter din bil mod snavs og
slid i længere tid, så kan du også få en lakforsegling.
- En lakforsegling fungerer som et skjold mod det danske
vind og vejr, der er hårdt mod biler, men også mod småridser og fugleklatter, der kan virke ætsende på bilens lakering. Din bil holder sig også pæn længere, og det er med til
at sikre, at du har en flottere bil, med en højere værdi, hvis
du en dag vil sælge de, vurderer Ivan Dyrlund.

DÆKSERVICE
& DÆKHOTEL
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SERVICEAB

MED ET SERVICEABONNEMENT ER
DU ALTID SIKRET

DET FÅR DU MED EN SERVICEABONNEMENT:
Et serviceabonnement er for dig, der foretrækker tryghed i hverdagen, enkle løsninger og et nemt overblik
over dine omkostninger til bilen.

EMENT
N
N
O

•

Fast månedlig ydelse

•

Tryghed i din biløkonomi

Tegner du et serviceabonnement hos Bilernes Hus, er
du sikker på, at du og din bil bliver mødt af uddannede specialister med lang erfaring. Vi er nemlig autoriseret servicepartner på 7 mærker og servicerer mere
end 30.000 biler om året. Med et serviceabonnement
hos Bilernes Hus går du, din økonomi og din bil derfor
en tryg fremtid i møde.

•

Minimerer risikoen for uforudsete problemer

•

Regelmæssig serviceeftersyn og vedligehold af din bil

•

Service udføres 100% efter fabrikkens forskrifter

•

Alt arbejde udføres af uddannede specialister

•

Højere gensalgsværdi på en bil der løbende er serviceret

Vi tilbyder 3 typer abonnementer, som varierer alt
efter dit behov:

•

Fleksibelt abonnement alt efter dine behov

Basisabonnementet er for dig, der
blot ønsker, at din bils mest basale
behov er dækket, herunder kontrol af
de mest vitale dele.
Serviceabonnementet er for dig der
ønsker lidt ekstra til din bil og vil have
en bil, der er serviceret i henhold til
fabrikkens foreskrifter.
Service- & reparationsabonnementet
er for dig, der bare vil have en velfungerende bil og ikke vil bekymre dig om
service og vedligehold af din bil.

TRYGHED I
VERDENSKLASSE

DERUDOVER FÅR DU SOM KUNDE I BILERNES HUS:
•

Serviceeftersyn: Forud for et serviceeftersyn tilbyder
vi gratis gennemgang af din bil med en mærkespecialist - så ubehagelige overraskelser undgås.

•

Vejhjælp: Gratis vejhjælp frem til næste service i
forbindelse med serviceeftersyn giver dig og din familie
tryghed 24 timer i døgnet.

•

Lejebil (eller cykel): Når din bil skal til serviceeftersyn,
har du mulighed for at leje en bil eller låne en cykel - så
du oplever mindst muligt besvær i din hverdag.

•

Hente / bringe service: Skal din bil til serviceeftersyn
og du bor max. 15 km fra Bilernes Hus - så henter og
bringer vi dig gratis.

•

Kontrol for fabrikskampagner: Ved serviceeftersyn
kontrollerer vi gratis om der er kommet opdateringer
og fabrikskampagner til din bil - det sikrer dig en sund
brændstoføkonomi, sikkerhed og bedste ydelse.

•

Synstjek: Vi tilbyder gratis synstjek af din bil - det
betyder, at vi gennemgår bilen før det periodiske syn,
udfører evt. nødvendige reparationer og syner bilen for
dig - du sparer besværet.

Kontakt vores personale i butikken eller ring:
72 100 200 for at høre mere.
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