Skån miljøet og din økonomi – køb brugt

Gl. Hvorupvej 135 • 9400 Nørresundby • Telefon: 98 17 61 44 • Nordjysk@nordjysk-autoophug.dk • www.nordjysk-autoophug.dk

En moderne genbrugsvirksomhed
Nordjysk Autoophug A/S er et familieforetagende i Nørresundby, som siden 1962 har forsynet
såvel erhvervsdrivende og private med brugte
kvalitetsreservedele. Gennem årene har vi udviklet os fra et par enkelte hønsehuse til i dag at
være en moderne ISO-certificeret genbrugsvirksomhed med 18 dedikerede fagfolk. Virksomheden ledes i dag af Karsten og Lars Holst Jensen,
familiens 2. og 3. generation i virksomheden.

Strategien har virket
Vores strategi har altid været at sælge reservedele, vi kan stå på mål for. Derfor kasserer vi hellere
en reservedel for meget, end vi vil sælge dele,
vi ikke er sikre på. Vores lager styres gennem intelligente systemer, hvor alt registreres og kvalitetsopmærkes, så vi sikrer, at den vare vi leverer,
lever op til dine og vores forventninger.
Vi samarbejder med samtlige forsikringsselskaber
i Danmark, både som aftager af totalskadedeog genopbygningsbiler, samt som leverandør af
brugte kvalitetsdele til forsikringsskader.

Se mere om os i denne film

Se varen, før du køber
Vi datamærker og fotograferer alle reservedele,
så du som kunde kan søge i vores system og se
de dele, vi har på lager. Med mere end 50 år i
branchen er vi desuden kendt for at kunne skaffe
de dele, ingen andre kan skaffe. Vores netværk
strækker sig ud over hele Europa, og vi bestræber os på at opfylde kundens ønsker.

Vi fragter din del om natten
Vi tilbyder ekspreslevering, hvilket er en stor
fordel for eksempelvis værksteder, som har en
bil stående, der kun mangler en enkelt del. Vi
sender pakken klokken 16, så du har den senest
klokken 07 dagen efter. Dermed er vi med til at
holde tempoet i din forretning.

Miljø og kvalitet
går hånd i hånd
Genbrug er kun til gavn for miljøet, hvis alle krav
og regler overholdes. Hos Nordjysk Autoophug
er vi af DNV blevet ISO 9001- og ISO 14001-certificeret. Det er kundens garanti for, at kvalitet
og miljøhensyn overholdes, når vi leverer reservedelene. Vi samarbejder med Nørskov Miljøteknik om forsat at have miljøhensyn i alle arbejdsprocesser, for at sikre en forsat sund udvikling i
virksomheden.

DIN PARTNER I GENVINDING

Aalborg I Vulkanvej 13 I 9220 Aalborg Ø

Tlf. 96 32 12 12

Hovedkontor: tlf. 63 10 91 00
www.hjhansen.dk | info@hjhansen.dk

Dæk og fælge
Vi har mere en 15 års erfaring inden for salg af dæk
og fælge. Vores dækafdeling tilbyder både montering og afbalancering på vores eget dækværksted.
Det sikrer den helt rigtige løsning for dig og din bil.
Vi tilbyder et stort udvalg af kvalitetsdæk i alle størrelser og prisklasser.

Tjek ind på dækhotellet
Ligger dine vinterdæk og optager plads, når du har
sommerdæk på bilen? Så lad os opbevare dækkene
under korrekte forhold, hvilket samtidig optimerer
dækkenes levetid. Kom ind med bilen, så klarer vi
resten. I forbindelse med opbevaringen tager vi os
også af udskiftning af dine dæk og tjekker f.eks.
mønsterdybde og dæktryk.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du
har brug for reservedele, dæk eller fælge. Vi glæder
os til at betjene dig som kunde hos Nordjysk Autoophug A/S.
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Scan QR-koden og læs
mere på vores hjemmeside, hvor du også
kan møde alle vores
medarbejdere.
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