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BAYERN AUTO GROUP (BMW) NYVOGNSALG UD AF BILERNES HUS

I fortsættelse af den turnaround og styrkelse som Bilernes Hus A/S er i gang med - under ledelse af en ny
bestyrelsesformand og ny direktør – er der nu indgået aftale med Bayern Auto Group (BMW) om at de
forlader Bilernes Hus.
Senest pr. 1. oktober 2015 flytter Bayern Auto Group (BMW) ud af Bilernes Hus efter at Bilernes Hus A/S har
ønsket at hæve huslejen til en markedskonform leje, da andre bilmærker har vist stor interesse for netop
denne placering. Fraflytningen af Bayern Auto Group (BMW) betyder, at Bilernes Hus A/S nu selv kan råde
over området eller leje dette ud til andre interesserede.
Herudover vil fraflytningen af Bayern Auto Group (BMW) desuden give mulighed for, at Bilernes Hus A/S selv
kan sælge nyere, brugte BMW. Dette lægger i klar forlængelse af Bilernes Hus A/S´ ønske om, at have fokus
på udvikling af de stærke bilmærker og ikke mindst videreudviklingen af Danmarks største
brugtvognsafdeling.
Bilernes Hus A/S fortsætter som autoriseret BMW service partner, hvor BMW ejere fortsat vil få BMW
autoriseret service og blive mødt af specialuddannede BMW eksperter. Derudover vil vi naturligvis også
fortsat sælge og benytte originale BMW reservedele og udstyr.
Fremtidig fokus for Bilernes Hus A/S vil fortsat være at give alle vores kunder den bedste service, når de køber
biler eller skal besøge vores værksted.

KONTAKT INFO
Har du spørgsmål til ovenstående kontakt venligst:
Adm. Direktør Ivan Dyrlund på idy@bilerneshus.dk eller telefon 72 100 200.
Bestyrelsesformand Jesper Haugaard på jesper.haugaard@con-wise.dk eller telefon 40 21 40 00.

FOTOS
Bilernes hus_843.jpg

Danmarks største indkøbscenter for bilejere
Hos Bilernes Hus 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! Se hvordan vi kan hjælpe dig og din bil på www.bilerneshus.dk

