Autoa har stor erfaring
inden for salg af minibusser
Hos Autoa har vi siden 2010 været en af landets førende forhandlere af minibusser, liftbusser, handicapbiler
og varevogne. Du finder os i Randers, og med en årlig
levering af mere end 350 biler ved vi, hvad der skal til
for at matche kravene fra både virksomheder, private og
offentlige kunder i hele landet.
Vi sælger både helt nye og lettere brugte biler. De brugte biler er omhyggeligt udvalgt, klargjort og serviceret
på vores eget værksted.

Inventar og ekstraudstyr til bilerne tilpasses efter dine
behov. Vi har gennem mange år udviklet på indretningen og opbygningen af minibusser – og er derigennem
kommet frem til de bedste løsninger.
Vi sætter en stor ære i, at vores kunder oplever at køre
herfra i en kvalitetsbil, der er tilpasset netop deres behov.

> Leasing af biler og
finansiering

Få en attraktiv finansieringsløsning og
en god leasingmodel hos Autoa.
Vi har stor viden om kommunale regler
for køb og brug af biler til persontransport, og kan derfor rådgive dig om muligheden for at købe en afgiftsfri bil.

> Servicemindede
medarbejdere

Vi er omkring 20 medarbejdere, hvoraf flere har mere end 20 års erfaring
og know-how fra branchen. De erfarne
kræfter suppleres med dygtige, unge
medarbejdere.
Alle medarbejdere er yderst servicemindede og løsningsorienterede i alt,
hvad de foretager sig.

> Vi indkøber kun det bedste
Vi har Danmarks største udvalg af specialtilpassede minibusser, liftbusser, handicapbiler og varevogne. Vi er
kendte for at have det største udvalg af nye modeller,
og kan for eksempel tilbyde Mercedes, Ford, Volkswagen og Renault.
Det er vigtigt for os at levere kvalitetsprodukter – også
når det kommer til bilernes interiør. Gennem vores

mangeårige erfaring og kendskab til markedet kan vi
tilbyde det bedste inden for:
• Hydrauliske lifte til kørestole
• Bespændinger til fastgørelse af kørestolene
• Sæder til fastmontering eller med aftagelige fødder

Vi har vores eget værksted
På vores eget værksted tilbyder vi de fleste former for
reparation, service og montage af udstyr.
Vi ønsker, at du som kunde oplever optimal køreglæde
og brugervenlighed fra første gang, du drejer nøglen.
Vores ambition er, at du ikke skal på værksted i løbet af
det første år. Dog skal du være opmærksom på, at det
er lovpligtigt med lifteftersyn én gang om året, og det
tilbyder vi dig naturligvis også at stå for.

•
•
•
•
•
•
•

Løbende serviceeftersyn
Reparation af glasskader
Alle forsikringsskader
Opretning af mindre buler
Undervognsbehandling
Ekstra udstyr
Bugsering

Skræddersyede løsninger til hver enkelt kunde
Vi tilbyder specialindretning af både fabriksnye og
brugte biler. Igennem en konkret dialog afdækker vi
dine behov, og ud fra disse skræddersyr vi en løsning,

der tilgodeser selv den mindste detalje. Løsningen kan
blandt andet omfatte specielle sæder, lift, lys, holdere,
seler, bespændinger m.m.

> Vi forpligter os over for vores

kunder og stiller høje krav til os selv
Kvalitet er vores prioritet – det gælder både i forhold til bilen og den rådgivning, vi giver dig som kunde.
For at sikre, at vi konstant leverer høj kvalitet, bliver vores værksted kvalitetstestet. Desuden kommer alle mekanikere jævnligt på professionelle uddannelsesforløb, hvor de opdateres på de seneste tiltag og får ny viden om de
bilmodeller, vi forhandler.

Autoa A/S
Alsikevej 19-21
8920 Randers NV

Telefon: +45 41 48 48 45
Mail: salg@autoa.dk
www.autoa.dk

Vognmaleren ApS
v/John Ilsvard Jensen
www.vognmaleren.com
Haraldsvej 60 • 8960 Randers SØ • Tlf. 86 42 60 11
www.nationalrevision.dk

Busser • Lastbiler • Industri • Sandblæsning
Metallisering • Personbiler • Motorcykler

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg.
Vores danskproducerede lift, hvor platformen vipper op i den forudindstillede,
vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning, når platformen er nede.
DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole.
Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag.
*Husk, at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtige eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted.

ALT samlet på ét sted
Syn af biler, motorcykler, campingvogne - private / erhverv.
Omregistrering-, afmelding-, salg af nummerplader samt erstatningsplader.
Toldsyn import/eksport.
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG
7.30 - 17.00
LØRDAG 9.00 - 14.00
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