Opel i Nakskov v/J. Sühler

VELKOMMEN TIL SÜHLER I NAKSKOV
Hos J. Sühler i Nakskov kunne vi i 2016 fejre 40-års jubilæum, og vi har
desuden været en betroet Opel-samarbejdspartner gennem 35 år. Vi
sælger mange Opel, men vi fører også modeller fra andre producenter
– hos os finder du altid kvalitetsbiler, uanset om du ønsker at køre ny,
brugt eller leaset bil.

Vi tror på relationer
Hos J. Sühler har vi altid troet på relationer, og vi har siden vores første åbningsdag haft fokus på kunden. Dette fokus har holdt os godt
kørende i 40 år, og vi er sikre på, at vi forbliver et succesfuldt bilhus og
Opel-samarbejdspartner i Nakskov – også i de kommende år.

Du er altid velkommen
”Når du besøger os, vil du opleve, at vi rådgiver dig ud fra dine ønsker
og behov. For dig, som er privatkunde, har vi et stort udvalg af både
nye og brugte biler, og for erhvervsdrivende har vi et attraktivt varevognsprogram, eksempelvis til håndværkere. Vi kan også fortælle dig
om dine muligheder inden for leasing og finansiering, som hele tiden
udvikles.”
Johnny Sühler, indehaver
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RUNDTUR I VORES AFDELINGER
Ud over vores salgsafdeling har vi en række
andre afdelinger, hvor vi optimerer din bil.

Værksted
På vores værksted udføres mekanisk service og vedligehold på alle biler. Nutidens biler indeholder en stor
mængde computerteknologi, og vi har udstyret til at
udføre fejlfinding på de fleste modeller. På vores pladeafdeling udføres arbejde på bilens karosseri, og vi kan
stå for alle former for skadesarbejde ved forsikringssager.
Desuden har vi i huset tilknyttet en malerafdeling, som
udfører alt malerarbejdet i højeste kvalitet.

Dinitrol og Cartec
Korrekt rustbeskyttelse kan forlænge bilens liv betragteligt. Tal med os om rustbeskyttelse, så du sikrer, at din
bil holder i mange år. Vi tilbyder Dinitrol-rustbeskyttelse,
som er rustbehandling af højeste kvalitet, der holder i
årevis. Desuden fører vi renholds- og vedligeholdsmidler fra Cartec, som er blandt de bedste produkter, så du
let kan holde lakken på din bil smudsafvisende, ren og
blank i meget lang tid efter behandlingen.

Brenderup-trailere
Hos os finder du også et varieret udvalg af Brenderup-trailere til både privat og erhvervsmæssig kørsel.
Trailerne er kendetegnet ved stor styrke og holdbarhed.
Vi er altid klar med det store tilbehørsprogram og sammensætter gerne en trailer-løsning, der matcher dine
behov. Naturligvis til en skarp pris.

Venteværelse
Vi er meget fokuserede på, at din bil hurtigt skal være
klar, så du kommer videre. Derfor arbejder vi så effektivt, at du i de fleste tilfælde kan vente en kort periode,
mens vi servicerer din bil. Du kan arbejde eller slappe af
og nyde en god kop kaffe, mens du venter. Hvis du har
brug for en lejebil i reparationstiden, klarer vi også det.

LOLLAND-FALSTERS STÆRKESTE ADVOKATTEAM
Hos ADVODAN Lolland-Falster har vores advokater mange års erfaring inden for alle områder af
den privat- og erhvervsretlige jura. Det er vigtigt for os at yde en fortrolig og personlig rådgivning
på et højt fagligt niveau. Vi fokuserer på at finde den løsning, som er bedst for dig. Vi ved, at et
juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig også er en god løsning.
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”Jeg har handlet biler hos J. Sühler i 40 år, og det har både været
biler til privat- og firmakørsel. Hos J. Sühler får man altid en god
behandling, og skulle der opstå noget med bilen, så ringer jeg
bare. ”Kom du bare, så klarer vi det hurtigt”. Sådan lyder svaret
altid hos J. Sühler, og denne tilgang til tingene gælder både ejeren Johnny og alle de andre medarbejdere. Det er tydeligt, at alle
i huset er venlige og servicemindede over for alle kunder. Man
føler sig værdsat, og derfor vil jeg fortsætte med at købe bil hos
J. Sühler.”
Erik Skjødt, butiksindehaver, Nakskov
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