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FOKUS PÅ EGNE STÆRKE MÆRKER I BILERNES HUS

Ønsket om fortsat at styrke Bilernes Hus A/S og styrke indtjeningen i driftsselskabet, er en del af den
turnaround, der tidligere på året blev introduceret af den nye ledelse og bestyrelse i Bilernes Hus A/S.
Fokus på udviklingen af de stærke og mest efterspurgte bilmærker er stadig et centralt element, og i den
forbindelse er forhandlingen af nye Opel og Fiat ophørt pr. 1. august 2015. Der forhandles pt. om, at Uggerhøj
- som har forhandlingen af nye Opel og Fiat - kan leje sig ind i Bilernes Hus og selv drive salget af de to mærker.
Indtil forhandlingen er på plads, kan henvendelse vedr. køb af nye Opel og Fiat ske til Uggerhøj Herning.
Det skal understreges, at Bilernes Hus A/S fortsætter som autoriseret service partner på Opel og Fiat. Det
betyder, at vores Opel og Fiat kunder - sammen med kunder på Audi, BMW, VW, Skoda, Hyundai, Nissan og
Kia også fremover kan købe originalt udstyr og reservedele i Bilernes Hus. Samtidig vil alle vores kunder
naturligvis fortsat blive mødt af specialuddannede eksperter på de respektive mærker, når deres bil skal til
service, har en skade eller skal på værksted.
Med ovenstående ændringer kan ledelsen og personalet i Bilernes Hus koncentrere sig om at give kunderne
den bedste service og rådgivning, når de efterspørger de stærke mærker VW, Skoda, Hyundai, Nissan og Kia.
Videreudviklingen af Danmarks største brugtvognsafdeling - som fortsat vil inkludere nyere, brugte Opel og
Fiat – vil ligeledes have høj prioritet.
Fremtidig fokus for Bilernes Hus A/S vil fortsat være at give alle vores kunder den bedste service, når de køber
biler, udstyr, reservedele 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

