Nøgleord i vores historie:
1977

1979

1985

1992

Henrik og Vivi Dahl etablerer
Struer Autocenter, hvor
de fokuserer på reparation
og lakering.

Struer Autocenter har nu fået
flere medarbejdere og overtager Toyota-bilhuset i Struer.
Samtidig træder Henriks bror
ind i forretningen, og navnet
ændres til Brdr. Dahl Biler.

Brdr. Dahl Biler oplever en
stor vækst i salg af både værkstedsydelser og biler – drevet
af gode kunderelationer og
danskernes voksende interesse for at køre Toyota.

Brdr. Dahl Biler har nu over 30
medarbejdere.

2002

2005

2006

2006

Virksomheden fejrer 25-års
jubilæum.

Brdr. Dahl Biler skifter navn til
det lidt enklere Dahl Biler, og
Thomas Nikolaisen indtræder
i ejerkredsen. Han bliver daglig leder af Struer-afdelingen.

Grundet en branchekonsolidering må Dahl Biler opgive
salget af nye Toyota. Dahl
Biler beslutter sig for at holde
sig til de japanske producenter og fortsætter med at forhandle Honda i stedet. Senere kommer Mitsubishi til.

Henrik og Vivi køber et stykke
jord på Nybovej i Holstebro –
på en strategisk god placering
ved Herningvejen.

2010

2012

2015

2016

Trods finanskrisen opfører
Dahl Biler et nyt bilhus på den
købte grund på Nybovej i Holstebro. Herfra opbygger de et
salg af tyskimporterede biler.

Dahl Biler udvides til tre butikker med køb af et bilhus
på Gl. Skivevej i Viborg. Overtagelsen passer perfekt ind i
Dahl Bilers speciale, da det er
byens Nissan-forhandler, der
overtages. Så endnu en japaner kommer til. Familiens 2.
generation, sønnen Jens Jacob Dahl, bliver samtidig daglig leder af Viborg-afdelingen.

Salget af tyske importbiler i
Holstebro droppes, og fra dette bilhus bliver Dahl Biler den
nye Nissan-forhandler i byen.

Bilhuset i Holstebro udvides
til 7000 kvadratmeter og Dahl
Biler indgår et samarbejde
med en kollega, så der fra
dette hus også sælges Volvo,
Renault og Dacia.

2017
Dahl Biler tilfører endnu et brand til familien – tyske Seat – og fejrer
1. oktober 2017 40-års jubilæum.

Med et solidt, mangeårigt erfaringsgrundlag fra
branchen er vi stolte over at kunne byde velkommen til vort topmoderne undervognscenter. Vi kan
tilbyde din bil den bedste undervognsbehandling
på markedet.

• 30 års garanti
• Behandling hver 4. år
• Rustbeskyttelse, der holder længere

Tlf.: 21

Struer Undervognscenter & Netto Dæk · Fabriksvej 11-36 · 7600 Struer
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Vi tilbyder også vejhjælp både for
erhverv og private.
Vi kører også ture for private uden
abonnement.

Kontrolleret og godkendt:

”Passionen for bilerne og
kunderne er vores benzin”
Den 1. oktober 2017 kan Dahl Biler fejre 40-års
jubilæum, og ejerne kan se tilbage på nogle
fantastiske oplevelser i det vest- og
midtjyske gennem nu 40 år. Virksomheden er grundlagt af Henrik og Vivi Dahl, som stadig er
aktive i virksomheden.
”Det hele begyndte i 1977,
hvor vi 1. oktober grundlagde Struer Autocenter.
Henrik udførte det manuelle arbejde, og Vivi
tog sig af administration
og økonomi. Gennem
årene oplevede vi en solid
vækst, og det lykkedes os
i 2012 at råde over hele tre
bilhuse, som vi har i dag – de
er alle godt drevet af vores dygtige
ledere og medarbejdere. Vi tror på, at
vores succes skyldes, at vi fokuserer på salg
af kvalitetsbiler, og at vi altid er ordholdne og servicemindede over for vores kunder,” siger Henrik og Vivi Dahl.

De fortæller videre, at passionen for bilhandel altid
har været benzinen i deres engagement.
”Det er en enormt spændende branche. Vi har nået en alder, hvor vi
gerne vil gå lidt ned i tid, men
det er svært, for så kommer
der en ny, fantastisk model
fra en af producenterne,
og så skal vi jo også lige
se, hvordan den tages
imod hos kunderne. Vi
tror, at der vil ske meget
i de kommende år, for
de mange biler på vejene
kan ikke fortsætte med at
forurene så meget. Vi tror
på, at der hurtigt kommer
mange elbiler, og også denne
udvikling bliver spændende at
følge. Med salg af højteknologiske biler
fra japanske og tyske producenter er vi godt
rustet til de næste 40 år,” siger Henrik og Vivi Dahl,
som sender en stor tak til alle medarbejdere og kunder, der
har været med på rejsen.

Vi løfter din virksomhed
www.stenhojdk.dk

Se mere på: www.vinderupundervognscenter.dk

Kvalitet er vores kendetegn
Hos Dahl Biler forhandler vi nye biler af mærkerne Nissan, Honda, Mitsubishi og senest Seat. Derudover er
vi autoriseret serviceværksted for Toyota.
Vi har valgt at føre biler fra japanske og tyske producenter, fordi de er førende på kvalitet, komfort, køreglæde og teknologisk overskud til fair priser. Med biler fra fire stærke producenter, kan vi præsentere
et udvalg, som er så varieret, at vi altid kan tilbyde den rette bil til alle kunder – lige fra storfamilien og
direktøren til seniorparret og endda også til den studerende, som kan have glæde af en af vores velholdte,
brugte biler.

Erhvervsbiler
Hos Dahl Biler har vi alle år haft et tæt forhold til de lokale virksomheder, og vi tilbyder et stærkt varevognsprogram med biler, der altid tilpasses til kundens behov. Til både private og erhvervskunder tilbyder
vi leasing på konkurrencedygtige vilkår gennem Dahl Leasing.

Få ny bil – uden at skifte
– se mere på min
hjemmeside:
www.jbklargøring.dk
Følg os også på Facebook

J.B. KLARGØRING

Holstebro - Dag og aften 40 78 52 02

Vi henter og bringer

Værksteder
Hos Dahl Biler har vi i alle tre bilhuse eget værksted med både pladeværksted og mekanisk afdeling. Her
arbejder vores dygtige mekanikere, og her tages de nyeste elektroniske værktøjer i brug, når vi udfører
service og reparation på alle mærker. Computerteknologi bliver en større del af bilerne, og vi anvender de
nye muligheder til at optimere kundernes køretøj. Vores værksted i Struer er desuden autoriseret
Toyota-værksted, og vi kan klare forsikringssager på alle biler.

Socialt ansvar
Ud over at servicere vores kunder ønsker vi på værkstederne også at tage ansvar for uddannelse af nye
kræfter til branchen. Derfor har vi altid én eller flere lærlinge på vores værksteder, og det vil vi også prioritere i fremtiden.

Skal din bil have en undervognsbehandling, er du meget velkommen til
at kontakte os. Hos Villys Undervognsservice har vi kvalitet i højsædet,
og vi behandler din bil med respekt – og som var det vores egen bil, vi
arbejdede på.

Vi har over 40 års erfaring i at rustbeskytte biler.
Vi er autoriseret Dinitrol-forhandler og godkendt af Teknologisk Institut.

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 07:00 - 16:00
Fredag:
07:00 - 14:00

Dahl Biler
E-mail: info@dahl-biler.dk
www.dahl-biler.dk
Scan QR-koden, og kom direkte til
vores hjemmeside.
Holstebro-afdeling
Nybovej 37
7500 Holstebro
Tlf. 97 49 76 00
Struer-afdeling
Fælledvej 5
7600 Struer
Tlf. 97 85 17 00
Viborg-afdeling
Gl. Skivevej 76

Hver dag er en rejse mod at
holde Danmark kørende

Tlf. 86 62 66 33

Struer Billakering
LAKexperten
TLF.: 97 85 02 60

Hver dag er en rejse

Autolakering
Industri
Interiµr

struerlak@mail.dk ” www.lakexperten.dk

Specialopgaver

Struer Billakering har mere end 35 års erfaring
inden for autolakering.
Siden 2004 har vi v¬ret leverandµr
af autolakering til Dahl Biler.
Vi er meget stolte over at kunne
levere en god kvalitet og service
til deres skadecenter.

Vi µnsker Dahl
Biler tillykke
med deres
jubil¬um
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