4 lokasjoner og 10 merkevarer. Siden oppstarten for
godt over 20 år siden har vår visjon alltid vært klar:
Vi skal selge deg den bilen du egentlig ønsker
deg – og på kjøpet levere en service slik at du
alltid kommer tilbake!

Hvorfor velge Autostrada?
• Vi skaffer deg den bilen du vil ha, uansett merke!
• Vi leverer alle tjenester innen bil
• Vi har lang erfaring og lidenskap for bil
• Vi lever av og for våre kunder
• Vi oppfyller dine forventninger – og litt til!

Lidenskap for bil, elsket av kundene
Siden starten i 1995, har visjonen til Autostrada
vært helt klar – vi skal tilby bilen du alltid har drømt
om, og på kjøpet gi deg en så god opplevelse at du
alltid kommer tilbake. Etter snart 25 år og over 20
000 solgte biler, er vår visjon fortsatt den samme.
Ved å forene en lidenskapelig interesse for bil med
et genuint ønske om å yte god kundeservice, har
vi funnet formelen som gjør oss til et selvsagt
førstevalg for stadig flere.
Aldri har vi hatt bedre muligheter til å hjelpe deg
med å oppfylle bildrømmen – enten du kommer
til oss som privatperson eller bedriftskunde. I løpet
av flere tiår i markedet, har vi i Autostrada bygget
opp et unikt leverandørnett. Det gir oss svært gode
muligheter til å skaffe deg akkurat den bilen du
ønsker – uansett merke og modell.
I våre fire butikker i Porsgrunn og Skien, finner du
til enhver tid et bredt utvalg av Volvo, Jaguar, Land
Rover, Porsche, Subaru, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Varebiler og Jeep. I tillegg selger vi andre kvalitetsmerker
som Ford, BMW, Mercedes og Audi.
Autostrada er mer enn bare salg av personbil,
varebil og nyttekjøretøy. Som din totalleverandør av
biltjenester, tilbyr vi alt på ett sted – uansett merke.
Foruten tre verksteder og eget skadesenter, har vi
alt det andre du forventer av en «One Stop Shop»
– inkludert alt fra bilpleie og dekkhotell, til ruteskift
og smart repair.

I Autostrada lytter vi hele tiden til kundene, for at
vi skal kunne tilby stadig bedre kundeopplevelser.
Samtidig er vi våkne for nye trender i markedet, og
jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre. Selv om
vi primært ønsker å vokse med de agenturene vi
har, ser vi også på mulighetene for å få flere. Det er
plass til flere Autostrada-butikker der ute!

Som kunde hos Autostrada får du vår fulle
oppmerksomhet – uansett om du skal kjøpe bil
eller bestille verkstedtime. Det er du som kunde
som styrer vår hverdag. Samtidig bruker vi vår
kompetanse og erfaring til å veilede deg til å ta
veloverveide valg. For oss handler det om å forstå
ditt bilbehov og være ærlige på hva du trenger, slik
at du føler at du velger riktig – og at du faktisk gjør
det. Vi gir deg også muligheten til å skreddersy
løsning etter behov – kjøp eller leasing, lån og
forsikring.

Til å håndtere en stadig større kundemasse og et
betydelig volum på drøyt 2500 biler i året, er vi i
Autostrada helt avhengig av å ha de dyktigste og
mest dedikerte folkene med på laget. Våre medarbeidere jobber hver dag for å gjøre Autostrada litt
bedre for deg som kunde.
Du finner drømmebilen og litt til hos
Autostrada!
Gisle Valen, bilforhandler
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Kun det beste er godt nok
Med tidligere Jorkjend som en del av Autostrada,
har vi nærmere 90 års erfaring med et av verdens
mest anerkjente bilmerker. Autostrada er i dag en
komplett forhandler av Volvo – inkludert salg av nye
og brukte biler, delelager og verksted. Samtlige av
våre mekanikere har høyeste utdanning.
I våre lokaler i Nomevegen, har vi landets kanskje
flotteste showroom for Volvo nybil. Kun et steinkast
unna, i Telemarksveien, ligger vårt bruktbilsenter
Volvo Selekt, som gir deg bransjens beste bruktbilgaranti.
IA
 utostrada er vi også stolte av å være en av totalt
seks Polestar-forhandlere i Norge.

Våre 27 medarbeidere er spesialister på Volvo, og
jobber hver dag for å gi deg den beste kundeopplevelsen. I vår kundelounge kan du nyte nypresset
kaffe, ferske bakervarer eller en duggfrisk flaske
Autostradavann. Som om ikke det var nok, får du
bilen tilbake nyvasket som takk for at du bruker vårt
verksted.
Hos Autostrada får du vår fulle oppmerksomhet og
topp service. Som med Volvo for øvrig – kun det
beste er godt nok!

AUTOSTRADA VOLVO
• 27 ansatte
• Selger ca. 450 nybiler og ca. 550 bruktbiler i året
• Volvo Selekt – bransjens beste bruktbilgaranti
• Stor bruktbilavdeling med Volvo i alle prisklasser
• Verksted, ruteskift, lakkering, service, bilpleie og
salg av deler

Brede Bomhoff,
daglig leder

• Dekk og dekkhotell
• Finans og forsikring
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Drevet av å redde liv
Sikkerhet i trafikken ligger i bunn av alt vi gjør
hos Volvo. Våre grunnleggere sa: „Biler kjøres av
mennesker. Derfor er sikkerhet det grunnleggende i
alt vi gjør hos Volvo.“ Disse verdiene forblir intakt, og
i 2008 satte vi vår visjon om at fra 2020 skal ingen
omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo.

Vår visjon er at innen 2020 skal ingen
omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo
Håkan Samuelsson, President and CEO, Volvo Cars
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I en klasse for seg
Høsten 2017 åpnet Autostrada et topp moderne
senter for Jaguar og Land Rover på Nenset i Skien.
Her tilbyr vi alle tjenester – fra salg av nye og brukte
biler til verkstedtjenester og delelager. Autostrada
representerer i dag Jaguar og Land Rover i Telemark
og Vestfold.
Vi i Autostrada er stolte av å være blant de som
selger flest Jaguar og Land Rover i Norge. En
viktig årsak til suksessen er en rekke spennende
nylanseringer – med særlig fokus på design og nye
drivlinjer innenfor blant annet el og hybrid. Jaguar

med sin banebrytende helelektriske I-PACE, og
Land Rover med de største modellene Range Rover
og Range Rover Sport som hybrid.
Foruten å være godkjent verksted for Jaguar og
Land Rover, har vi lang erfaring med andre merker
som BMW, Mercedes, Audi og Porsche. Med vårt
dedikerte team, kan vi garantere at både du som
kunde og bilen din blir tatt godt hånd om.
Kom innom vårt fantastiske bilsenter på Nenset
– vi garanterer biler og service i en klasse for seg!

AUTOSTRADA
• 32 ansatte
• Selger ca. 400 nybiler og ca. 600 bruktbiler i året
Rune Teigen,
daglig leder

• Stor bruktbilavdeling med premium bruktbil
• Verksted, ruteskift, lakkering, service, bilpleie og
salg av deler
• Dekk og dekkhotell
• Finans og forsikring
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Jaguar – enestående på
alle måter

Land Rover – synonymt
med fremkommelighet

Jaguar har tradisjon for å bygge lekre, raske
sedaner og sportsbiler som gir deg både komfort,
eksklusivitet og en unik kjøreopplevelse. Som stolt
forhandler er det fantastisk å vite at bilmerket
er like dynamisk som navnet og logoen tilsier –
akkurat som oss i Autostrada.

Det er den unike kombinasjonen av egenskaper,
holdninger og design som skiller Land Rover fra
andre bilmerker. Siden begynnelsen i 1947 har Land
Rover vært synonymt med fremkommelighet – fra
de første, enkle konstruksjonene og frem til dagens
høyteknologiske modeller.

Kvalitet, driftssikkerhet og pålitelighet er integrert i
alle Jaguar sine modeller. Ved å kombinere teknologiske nyvinninger og ekstraordinær design med
overlegen ytelse og gjennomgående bærekraft,
bygger Jaguar fremtidens biler i dag.

En moderne Land Rover sluker landeveismilene
like effektivt som den tar seg frem på de mest
utenkelige steder. Den er beviset på at ytterlighetene kompromissløst kan forenes i ett og samme
kjøretøy. Et kunststykke gjør dagens Land Rovere til
markedets mest komplette 4WD.

7

Veien til et komplett bilhold
På Vallermyrene finner du Autostrada Porsgrunn,
som i dag er et av Telemarks største bilsentre.
Med sentral beliggenhet ved hovedfartsåren inn til
Grenland, kun 2 km fra E18, befinner vi oss i knutepunktet mellom Vestfold, øvre og nedre Telemark.
Autostrada Porsgrunn forhandler fire nybilmerker, og har i tillegg en stor bruktbilavdeling
med et bredt modellspekter i alle prisklasser.
Markedsområdet for salg av våre bilmerker er fra
Sandefjord til Arendal samt hele Telemark.

Vi tilbyr alle tjenester for Alfa Romeo, Fiat, Fiat
Professional og Jeep – som alle er en del av
FCA-konsernet – samt Subaru. Foruten bilsalg
og delelager, er vi autorisert verksted for alle
våre bilmerker. Våre mekanikere har også lang
erfaring med andre bilmerker som VW, Ford, BMW,
Mercedes, Audi og Porsche.
Autostrada Porsgrunn – neste stopp på veien til et
komplett bilhold!

AUTOSTRADA PORSGRUNN
• 22 ansatte
• Fire nybilmerker – Alfa Romeo, Fiat,
Fiat Professional, Jeep og Subaru
• Stor bruktbilavdeling med bruktbil i alle prisklasser
• Verksted, ruteskift, lakkering, service, bilpleie og
salg av deler
• Dekk og dekkhotell
• Finans og forsikring
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Trond Aasulfsen,
daglig leder

Subaru – et varig valg
Subaru er den folkelige bilen med kvalitet,
sikkerhet og fremkommelighet i særklasse. Det at
en Subaru-eier aldri bytter bilmerke, er ikke bare
en myte. Når man først har blitt vant til Subaru
sine kjøreegenskaper og fremkommelighet, er det
vanskelig å bytte til noe annet.
Subaru har kommet med nylansering av stor
selgeren Subaru XV og Subaru Impreza. Begge har
permanent firehjulsdrift som gir et bedre veigrep
på alle slags underlag fra tørr asfalt til isete vinterveier. I tillegg vil alternative løsninger som elbil og
hybrid komme i løpet av 2018 og 2019.

Alfa Romeo
– opplevelsen av kvalitet
Siden vi overtok agenturet 1. mai 2017, har
Autostrada blitt det viktigste og mestselgende
selskapet for importselskapet FCA. Alfa Romeo
satser nå som aldri før med helt nye modellserier
som også treffer det nordiske markedet. Både i
dag og i fremtiden skal Autostrada Porsgrunn være
landets største leverandør av Alfa Romeo.
Design, kvalitet og kjøreopplevelse er noe som
har vært hovedfokus i det nye produksjons
samarbeidet med Ferrari og Maserati. Alfa Romeo
leverer nå verdens raskeste SUV og sportssedan i
form av de nye modellene Giulia og Stelvio.

Fiat – uansett bilbehov

Jeep – alt annet er en kopi

Fiat er verdens største leverandør av nyttekjøretøy.
De leverer chassis til 80% av alle bobilmerker og
har et bredt modellspekter – fra 3-seteren Fiat
Doblo til den største varebilen Fiat Ducato. I tillegg
har de Fiat Fullback, som er et samarbeid med
Mitsubishi. Fiat har fokus på fremtidens driftsmodeller. Både el, hybrid og el kombinert med
hydrogen vil komme for fullt de neste årene.

Jeep er en av verdens største merkevarer, med
historie som få andre kan vise til. I 1941 ble de
første Jeepene bygd for den amerikanske hæren,
etter ønske om et lett og enkelt kjøretøy. Underveis
har det kommet stadig flere modeller – som har
blitt både mer avanserte, velutstyrte og luksuriøse.

Autostrada Porsgrunn skal være en foretrukket
samarbeidspartner og leverandør til alt fra små
enkeltpersonforetak til større bedrifter i Telemark.
I tillegg til gode produkter skal Autostrada Porsgrunn levere en servicegrad som sikrer et positivt
og problemfritt bilhold for hver enkelt kunde.

Jeep skiller seg ut med sitt røffe utseende og
offroad-egenskaper få kan måle seg med. Som en
del av FCA-gruppen jobbes det nå med alternative
motoralternativer som vil treffe det skandinaviske
markedet bedre. Blant annet den mest populære
modellen Jeep Wrangler, som er svært ettertraktet
også som varebil.
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Porsche Center Porsgrunn
Autostrada introduserer Porsche i Telemark! I løpet
av 2018, vil et nytt fantastisk Porsche Center stå
klart vegg i vegg med Autostrada Porsgrunn og
vårt skadesenter. Det vil bli et fullskala anlegg med
salgsavdeling for nye og brukte Porsche, delelager
og et eget autorisert Porsche-verksted.

– Her vil du som Porsche-entusiast til enhver tid
finne et bredt spekter av eldre og nyere modeller,
som blant annet Panamera Sport Turismo og
helt nye Cayenne. I 2019 får dessuten Porsche sin
første helelektriske bil, Porsche Mission E, forteller
Kjell Sverre.

– Grunnen til at Autostrada nå åpner et eget
senter for Porsche i Porsgrunn, er at vi ser et stort
potensial for dette merket i vårt distrikt. Målet er
å bli en langsiktig, trygg leverandør for kundene.
Sist, men ikke minst, handler det selvsagt også om
vår lidenskap og interesse for dette fantastiske
bilmerket, sier salgssjef Kjell Sverre Sørensen.

Porsche Center Porsgrunn rommer også alt det
andre du trenger for et komplett og bekymringsløst bilhold som Porsche-eier, i form av topp
moderne verksted og delelager med sertifiserte
og erfarne medarbeidere. Salgssjef Kjell Sverre
mener at kundene skal ha høye forventinger.

Nedslagsfeltet for Porsche Center Porsgrunn
vil være Telemark og Vestfold. Anlegget ligger
sentralt nært E18, og vil bli et topp moderne
Porsche Center med 900 kvm salgslokaler med
utstilling av alle de nyeste modellene samt et godt
utvalg brukte Porsche.
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– Samtlige av våre ansatte tilfredsstiller kravene
Porsche har til kompetanse og kundebehandling. For oss handler det om både «passion for
Porsche» og mennesker. Det betyr at du alltid kan
føle deg velkommen og ivaretatt når du besøker
oss. Kort sagt – vi skal tilby både den beste kundeopplevelsen og de beste bilene!

Unike biler og
unike opplevelser for
unike mennesker

11

Når uhellet er ute
Som kunde hos Autostrada har du tilgang til et
bredt spekter av ettermarkedstjenester. Ved alle
våre avdelinger i Skien og Porsgrunn har vi noen
av bransjens beste bilverksteder. Her utføres alle
typer reparasjoner og service av vårt team med
fagutdannede teknikere.
I tillegg til service og mekaniske reparasjoner, har
Autostrada et eget skadesenter – Porsgrunn Autolakkering. Her håndterer vi store og små jobber på
alle bilmerker – fra mindre lakkskader til oppretting
av omfattende karosseriskader på personbiler og
nyttekjøretøy.
Vårt skadesenter er selvfølgelig sertifisert for
alle våre merker, men utfører også oppretting
av karosseri- og lakkskader på andre bilmerker.
Erfarne fagfolk og moderne utstyr sikrer at alle
jobber blir utført kvalitetsmessig, miljøvennlig og
kostnadseffektivt.
Vi hjelper deg når uhellet er ute – uansett forsikringsselskap. Foruten selve reparasjonen bistår
vi med skademelding, taksering og leiebil. Hos
Autostrada tilbyr vi alle kunder som har krav på det,
erstatningsbil når de leverer inn sin egen bil ved vårt
skadesenter eller våre øvrige verksteder.
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Skadesenter
• Bilskader
• Bulkskader
• Lakkskader
• Plastskader
• Steinssprutskader i lakken
• Felgskader
• Rustskader

Multifag AS installerer løsninger for ladeuttak
og ladestasjoner til elbiler.
Vi er autorisert installatør for ladere til Tesla, og Salto er en
av våre leverandører av ladeuttak.
For lading av elbil er det kun tillatt med 10A sikring over
vanlig jordet stikkontakt. På nye anlegg skal det være egen
kurs for dette.
Ladestrøm over 10A krever installasjon av ladeuttak iht.
europeiske standarder. Det ble i februar 2015 innført krav
om at jordfeilvernet på kurs for ladeuttak (eller evt. jordfeilvern installert i ladeuttaket), skal være type B.

Hvorfor kjøpe brukt hos
Autostrada?
• Vi skaffer den bilen du egentlig vil ha
• Vi har et omfattende utvalg premium importbiler
• Vi tilbyr inntil 5 års bruktbilgaranti
• Vi skreddersyr løsning for lån og forsikring

Premium bruktbiler
Historien om Autostrada startet med import av
high end og premium bruktbiler. Som en sterk
utfordrer til de etablerte merkeforhandlerne, har
vi gjennom snart 25 år opparbeidet lang erfaring
med anerkjente bilmerker som BMW, Mercedes
og Audi – i tillegg til våre egne agenturer.
Fordi vi har bygget opp og videreutviklet et unikt
nettverk av gode leverandører over hele Europa,
har vi de beste forutsetninger for å kunne skaffe
akkurat din favorittbil – uansett merket eller
modellen du er på utkikk etter. I tillegg har vi til
enhver tid en rekke spennende premium importbiler på lager.
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Ved siden av kvalitet og bredde, har trygghet
og forutsigbarhet alltid vært vårt fremste varemerke når det gjelder bruktbil. Det innebærer
blant annet at alle biler gjennomgår grundige
verkstedtester, og leveres med inntil 5 års garanti.
Dessuten – vi kan skreddersy løsninger for alt fra
lån og forsikring til leasing etter behov.
Vårt mål i Autostrada har alltid vært å skaffe den
bilen kunden vil ha. Med et unikt leverandør
nettverk, kompetente medarbeidere og ikke
minst kvalitetsbiler fra øverste hylle, kan vi
oppfylle enhver bilelskers drøm. Din også!

ONE STOP SHOP
ALT PÅ ETT STED - UANSETT MERKE

Salg

Ruteskift

Utleie
Verksted

Skade&lakk

Service

Finans

Bilpleie

Forsikring

Deler&tilbehør

Hjemlevering

Dekkhotell

Arrangementer

Smart repair

autostrada.com

Autostrada tar deg litt
lengre!
I Autostrada har vi som mål å være mer enn bare
kjøp og salg av bil og verkstedtjenester. Vi ønsker å
være annerledes og gi kundene våre det lille ekstra.
Derfor tilbyr vi deg som kunde hos oss mer enn det
du får hos tradisjonelle bilforhandlere.
Dette åpenbarer seg i alt vi gjør – fra god kundeservice i hverdagen, til unike events og ulike
arrangementer gjennom året. Autostrada skal være
et fullverdig opplevelsessenter som både lever for
og med kundene. Vi vil at du skal føle deg spesiell
som kunde hos Autostrada!
I Autostrada verdsetter vi våre kunder høyt – og det
vet vi at kundene våre setter stor pris på!
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Som kunde hos Autostrada blir du invitert til blant annet:
• Winter Experience – Norges
største event for isbanekjøring
• After Work – mat og prøvekjøring
• Lanseringsfester

• Fabrikkbesøk

• Messer

• Julelunsj

• Bilgalla

• Spektakulære kjøreturer

• «Damenes aften»

• Lunsjkjøring
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Takk til våre
samarbeidspartnere
www.agdersupply.no
Tlf. 37 23 51 10

Bilpleieprodukter for profesjonelle

Pindsleveien 8b, 3221 Sandefjord • post@cartec.no
Tlf. 33 44 61 00

Mobiltelefon • Telefonsystem • Data/ Nettverk • Overvåkning • Radiokommunikasjon

www.wtele.no • Tlf. 35 50 37 50

Verktøyhuset ble etablert i 1999.
Vi er leverandører av verktøy og
verkstedutstyr i hele Telemark,
Vestfold og deler av Aust Agder.
Vi er også grosist på bilrekvisita
til bilforetninger i distriktet.
Våre 4 ansatte har til sammen
70 års bransjeerfaring.
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Stolt leverandør
av dekk og felger til
AUTOSTRADA
og deres kunder!

Vallermyrveien 30, 3917 Porsgrunn
Tlf. 90 61 99 77 • www. jonsdekkogfelg.no

• 106411 • www.jsnorge.no

I Autostrada lever vi etter mottoet «kunden er konge».
Som vår øverste sjef, er det du som kunde som
styrer vår hverdag. Det betyr at vi alltid jobber for å
skaffe deg bilen du ønsker deg og gi deg den beste
kundeopplevelsen. Din bildrøm er vår hverdag!

AUTOSTRADA
VOLVO

AUTOSTRADA

AUTOSTRADA
PORSGRUNN

PORSCHE CENTER
PORSGRUNN

Nomevegen 46
3733 Skien

Lyngbakkvegen 1,
3736 Skien

Vallermyrvegen 36
3917 Porsgrunn

Vallermyrvegen 36
3917 Porsgrunn

Telefon 35 50 50 00

Telefon 35 58 70 70

Telefon 35 10 40 00

Telefon 35 55 60 60

volvo@autostrada.com

post@autostrada.com

porsgrunn@autostrada.com

post@porsche-porsgrunn.no

www.autostrada.com

