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KIA OG BMW FORHANDLER I HOLSTEBRO

INTRODUKTION

VELKOMMEN HOS MEINICHE
Vi glæder os til at betjene dig med salg af nye og
brugte biler – primært vores to dedikerede mærker
Kia og BMW – autoriseret servicering og, hvis uheldet er ude, eventuelle reparationer og udbedring af
trafikskader.
Vores primære markedsområde er Midt- og Vestjylland, men vi gør gerne en handel og yder service til
kunder, der kommer langvejs fra. Vi er lokalt forankret
i det midt- og vestjyske og bor i Houstrupcentret
tæt på byens forretningsliv, Ringvejen og Holstebro
Motorvejen – afkørsel 22.
Vi er hele Nordvestjyllands Kiaforhandler og med
Bayern AutoGroup Holstebro, Midt- og Vestjyllands
BMW-forhandler. Med en godt 100 meter lang
salgsafdeling med nye og brugte Kia- og BMW-biler,
servicefaciliteter, værksted, reservedelslager, skadeog klargøringscenter samt dækhotel,

føler vi os gearet til bilejernes forventninger om
optimal kundebetjening.
Meiniches logo og motto - ”Gør dig mere glad” - beskriver vores intention om at sikre dig som kunde i
vores forretning og fastholde dig, uden at vi nødvendigvis behøver at sælge noget til dig hver gang.
20 medarbejdere har deres daglige gang i firmaet.
Hver med deres specielle arbejdsopgaver og alle
med det formål at gøre kunden glad for og tilfreds
med at komme hos Meiniche. Vi bestræber os på
at fastholde gamle dyder i nye tider, at levere en
ordentlig kvalitet, at være troværdige samarbejdspartnere, at have et godt arbejdsmiljø og agere
ansvarligt i miljø- og klimasammenhænge.
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Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs, direkte webadgang og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

Snap video

MILJØ

KVALITET OG MILJØ FREM FOR
MIDDELMÅDIGHED
Meiniche har i alle årene og vil fortsat satse på
kvalitet og miljø frem for middelmådighed. Med
miljøcertificering efter ISO 14001, kvalitetskontrol
gennem Teknologisk Institut og løbende videreuddannelse hos vores samarbejdspartnere føler vi os
godt rustet til at imødekomme kundernes forventninger til service ud over det sædvanlige. En målsætning, vi indtil videre har fået bekræftet værdien af
gennem vores kundemeningsmålinger.
Beslutningen om at medvirke til et bedre miljø er
ikke af nyere dato hos Meiniche. For mere end
30 år siden forærede vi alle vores kunder en solid
indkøbspose af kanvas til erstatning for plasticposerne, der allerede dengang udgjorde et problem for
naturen.
At medvirke til et bedre miljø og et bæredygtigt klima har vi forfulgt siden, og det fortsætter vi ufortrødent med. Organiseret affaldssortering og opdeling
af brugte materialer til genbrug foregår gennem
autoriserede kanaler - f.eks. Stena, som vi har entreret med i flere år.

Meiniche er miljøcertificeret efter
ISO 14001.
Vi samarbejder løbende med professionelle aktører
om optimering og forbedring af miljøet i vores forretning. Med fastlagte procedurer undgår vi spildtid
til gavn for både os selv og vores kunder.

Socialt ansvar og sponsorater
Vi har fra barnsben haft fokus på det sociale ansvar.
Vi har medarbejdere på deltid og skånejob, som
ellers ville være henvist til førtidspension. Medarbejdere med en anden etnisk baggrund er også en
del af vores DNA. Vi har desuden praktikanter på
værkstedet jævnligt.
Som en del af lokalsamfundet støtter vi op om initiativer og arrangementer, som vi mener, gør en forskel,
heriblandt:
•
•
•
•
•

Virksomheder mod kræft
Stafet for Livet i kampen mod kræft
Little Big Help
Musikteatret Holstebro
Klassiske Dage i Holstebro
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HAR DIN BIL FÅET
RIDSER I LAKKEN?
Gør som Meiniche – brug

V/ BRIAN SKYDSGAARD · TELEFON: 97 85 02 60

STRUER
BILLAKERING

KIA SALG
Kia Oval Logo 4/C - Large

HELE NORDVESTJYLLANDS
KIA FORHANDLER
Bilmærket KIA, der har sin oprindelse i Sydkorea, kom
til Danmark i 1996. Meiniche har handlet med KIA og
ydet autoriseret KIA service siden 2004. Vi brander
os som hele Nordvestjyllands KIA forhandler, men vi
rækker gerne lidt længere ud på landkortet.

Det er et af de mest innovative bilmærker på markedet i dag. KIA er på mange områder foregangsmærket
for el-bilteknologien, men vi leverer alle former af
de mest miljøvenlige drivlinjer, diesel, hybrid, plug-in
hybrid og ren el.

De fleste af vores kunder køber deres KIA ofte med
en servicekontrakt bundet i halen for en sikkerheds
skyld. Men vi har også et komplet finansieringsprogram med bl.a. privatleasing, erhvervsleasing og
flex-leasing.

At KIA produkterne kan tåle enhver kvalitetskontrol og holdbarhedstest afspejles mest i, at KIA er
det eneste bilmærke i Danmark, der giver syv års
fabriksgaranti/150.000 km. Garantien følger bilen,
forudsat at den i perioden vedligeholdes efter fabrikkens forskrifter.

Kom bare til os med dine ønsker og behov, så finder
vi den rigtige løsning for dig.

KIA-PRODUKTERNE
KIA er world wide. Hovedkvarter og designafdelingen ligger i Frankfurt, og produktionen foregår i vid
udstrækning i Europa og på europæiske præmisser.

Med et til enhver tid opgraderet modelprogram, et
tidssvarende design samt højt teknologiniveau og
sikkerhed på topplan, kan du trygt tage KIA med i
dine overvejelser næste gang du er på bilhandel.
Vil du vide mere om KIA hos Meiniche, klik ind på
www.meiniche.dk
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KIA SERVICE
Kia Oval Logo 4/C - Large

AUTORISERET KIA SERVICE
Indrømmet, vi har ikke dyrt betalte annoncer på
nettet, der lovpriser vores servicering af KIA biler. Vi
udfører den service, fabrikkerne finder påkrævet for
opretholdelse af den unikke syv års garanti, der ydes
på alle nye KIA modeller.
At vi er ”autoriseret” betyder, at vi er et godkendt
mellemled mellem kunde, importør og fabrikker.
Vi har – i modsætning til den ikke-autoriserede del
af servicebranchen – forpligtet os til løbende at
specialuddanne vores KIA teknikere, at råde over de
specialværktøjer, der kræves for at kunne yde ultimativ service, og at lagerføre originale reservedele,
der passer nøjagtigt til de enkelte modeller.
Til service hører også løbende opdateringer af bilens
elektronik, så du opnår optimal ydelse og mindst
muligt brændstofforbrug, karosseritjek, som sikrer
opretholdelsen af de 12 års gennemtæringsgaranti,
og ikke mindst den erfarne KIA teknikers kritiske øje
rundt om bilen.

FAST PRIS MED SERVICEKONTRAKT
Hvis du vil være helt sikker på, hvad det koster at
holde din KIA med fuld service i en længere periode, kan du kontakte værkstedschef Peter Hasse (tlf.
96101181) og få et fast tilbud på en servicekontrakt.
Det er meget billigere, end du tror.
Det er sådan, vi sikrer tilfredse kunder, der ikke kommer på glatis på grund af manglende opmærksomhed, som kan medføre kostbare reparationer.

HVAD KOSTER DET ELLERS?
Et meget relevant spørgsmål, som du bør stille, uanset hvor du henvender dig om service på din KIA.
Det hele for den halve pris holder ikke vand.
Spørg ind til, hvad du får for pengene. Der findes
et hav af reservedele, der ligner originale dele til
forveksling men de er typisk hverken billigere eller
bedre. Spørg os, før du servicerer din KIA. På den
måde sikrer du dig værdi for pengene. Tjek også, om
du fik, hvad du betalte for, når du henter bilen.
Vi står klar til at servicere dig og din KIA.

KIA er frontløber på el-bil-vejen

Holstebro
Pava Center

Meiniche bruger PAVA som
udvalgt samarbejdspartner

Tlf. 97 42 75 80
www.pava-holstebro.dk
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BMW SALG

FABRIKSNYE BMW´ER
Forhandlingen af fabriksnye BMW´er foregår i Danmark gennem to hovedforhandlere. Én på Sjælland
og én i Jylland/Fyn – sidstnævnte under brandet
Bayern AutoGroup, som har seks afdelinger.
BayernAuto Group Holstebro er en af afdelingerne,
som Meiniche har ansvaret for.
Kom ind i vores BMW-verden, og få alle relevante
oplysninger om bilerne, om mulighederne for kontantkøb, finansiering, privatleasing, erhvervsleasing,
flex-leasing, forsikring, service og servicekontrakter.
Der sker jo ikke noget ved at prøve en ny BMW
– jo, der gør – er vores påstand.

BMW-ejere startede med en prøvetur, og nu kan de
ikke stoppe. Det er ren køreglæde.
Det er ikke tilfældigt, at BMW er verdens mest bæredygtige bilmærke for 11. år i træk.
Vi står klar med yderligere informationer, en god
lang prøvetur til dig og efterfølgende en fornuftig
handel – gerne med din brugt bil i bytte.
Særlige biler kræver en særlig forhandler
Se mere om BMW - Bayern AutoGroup. Holstebro
www.bag.dk/forhandlere/holstebro
På linket finder du alt om vores modeller, priser,
data, økonomi og spændende nyheder på vej.

Vi har et omfattende udvalg af BMW-modeller til
rådighed, så du kan sammenligne dit BMW-valg
med andre mærker – i hvert fald på prisen. Men så
hører sammenligningen også op. Mange nuværende
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BMW SERVICE

AUTORISERET BMW SERVICE
Det mest værdifulde tilbehør er
BMW-service.

HVORFOR VÆLGE AUTORISERET
BMW-SERVICE?

Pas godt på din BMW, og lad ikke hvem som helst
skrue i den. BMW er et avanceret produkt med en
teknologi, der kræver professionel håndtering. Hos
os kan du vælge mellem flere servicemodeller.

At være udvalgt som serviceværksted for BMW
kræver både løbende uddannelse af vores teknikere, avanceret udstyr, der matcher hver enkelt
BMW-model, en velassorteret reservedelsafdeling
og opdateret EDB-teknologi, der spiller sammen
med BMWs hoveddatabaser. Vi har det hele i huset.

FAST PRIS, INGEN BEKYMRINGER
Nogle BMW-ejere vælger at betale udgifterne til
service løbende, mens flere og flere vælger en
BMW-servicekontrakt til en fast pris, der dækker alle
udgifter. Der kan tegnes servicekontrakt på både nye
og brugte BMW´er – helt op til 10 år/200.000 km.
Kontakt værkstedschef Peter Hasse (tlf. 96101181),
og få alt at vide om vores tilbud som autoriseret
BMW-serviceværksted for de midt- og vestjyske
BMW-ejere. Og ikke mindst om, ”hvad det koster”.

EL-BILERNE ER PÅ VEJ FREM
I de kommende år vil el-bilerne få en mere fremtrædende rolle på servicesiden. Vores BMW-teknikere
er uddannet og klar til også at løse de opgaver.

ISO 14001-CERTIFICERING
Årlig miljøcertificering efter ISO 14001 og
BMW-auditering af vores servicefaciliteter sikrer, at
tingene altid er 100 % i orden.
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KONTAKT OS:
Meiniche A/S
KIA - Holstebro
Bayern AutoGroup. - Holstebro
97 42 30 33

Jens Baggesens Vej 5-7
7500 Holstebro

KONTAKT SALGSAFDELING BMW
97 42 30 33 / 40 70 06 06 / 40 50 30 33
info.holstebro@bag.dk

KONTAKT SALGSAFDELING KIA
97 42 30 33 / 27 11 29 33 / 40 98 66 12
kiasalg@meiniche.dk

KONTAKT SERVICE
• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14731 • www.jsdanmark.se

97 42 30 33 / 96 10 11 88
service@meiniche.dk

KONTAKT ADMINISTRATION
97 42 30 33 / 96 10 11 87
info@meiniche.dk
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