Det er os med de
tilfredse kunder

Velkommen til Fjord-Frandsen Biler

Din autoriserede
Kia- og Fiat-forhandler
i Sønderjylland

Kernen i Fjord-Frandsen Biler er kompetente
medarbejdere, som dagligt sørger for, at
vores kunder går tilfredse ud af døren. Flere
af medarbejderne har været hos os i både
15, 20 og 25 år. De har kæmpe knowhow og
et erfaringsniveau, som de deler ud af til nye
medarbejdere.
Vi er autoriseret Kia- og Fiat-forhandler
med Kia som det største bilmærke i huset.
Samlet har vi mere end 18 års erfaring med
bilmærkerne, og tre gange, i 2012, 2014
og 2019, er vi, takket være vores dygtige
medarbejderstab, blevet kåret som årets
Kia-forhandler.
Fjord-Frandsen Biler er ikke en del af
en større koncern, men en familieejet
virksomhed stærkt forankret i
lokalsamfundet. Vi er tætte på vores kunder
– som kommer igen – både i nærmiljøet og
i resten af landet, hvor de gerne kører lidt
ekstra kilometer for at nyde godt af vores
gode service og rimelige priser.
Med afsæt i en solid virksomhed
med kvalitets-bilmærker og dygtige
medarbejdere glæder vi os til fremtiden, nye
kunder og til fortsat at udvikle forretningen.

Tingvejen 40C • 6500 Vojens

Tlf.: 7454 2119 / 2164 9949
Tingvejen 26A · 6500 Vojens · Tlf. 74 54 27 17
E-mail: pers@utoopretning.dk

hvingel@bbsyd.dk
www.ph-autolakering.dk

Flere års erfaring
med Kia og Fiat
Med et bredt sortiment af biler fra Kia og Fiat kan
vi med garanti finde en bil, der passer dig og dine
behov. Vi har alt fra den lille og praktiske bil til
den mere sporty model og den større familiebil –
her er noget for enhver. Salgsteamet tager imod i
vores showroom og viser gerne de nyeste modeller på markedet frem.

Den gode snak
For at vi bedst kan rådgive dig om din næste bil,
er det vigtigt, at vi får en god snak om dine ønsker
og forventninger til din bil. Vi vil ikke bare sælge
biler, men har en ambition om at sælge den helt
rigtige bil til den helt rigtige person, og vi tror på,
at det er den gode rådgivning, der giver langvarige kunderelationer.

Miljøvenlige biler
Kia og Fiat er helt fremme, når det kommer til
miljøvenlige biler og skelner mellem tre grønne
alternativer til den klassiske brændstofmotor:
hybrid, plug-in og elbiler. Vi er overbeviste om, at
de miljøvenlige biler er vejen frem, så vi sammen
kan passe endnu bedre på vores klode.

Personbilsalg:
Iver Fjord-Frandsen
iff@ fjord-frandsen.dk
73 54 13 33
Ole Lundgaard
ol@ fjord-frandsen.dk
73 54 13 38

Attraktive finansieringsog leasingløsninger til både
private og erhverv
På baggrund af en god snak finder vi den rigtige finansierings- og leasingløsning til dig.
De fleste, som vælger leasingmodellen, gør
det, fordi den kan virke mere fleksibel og fri i
forhold til at eje og have det fulde ansvar for
en bil. Uanset hvilken bilmodel du vælger,
står vi klar til at finde en god løsning til dig.

Erhvervsrådgivning
Fiat er en god, stabil bil, man kan regne med,
og er derfor kendt for at tilbyde et stærkt
varebilsprogram. Vores faste kunder kommer
igen for at udvide bilflåden, mens vi også står
til rådighed for enkeltmandsvirksomheden,
som har brug for den helt rette bil til opgaven.
Uanset behov – én eller flere biler – hjælper
vi med at finde bilen, der passer til dit behov.

Få professionel rådgivning:

• Vi hjælper med opbygning af dine varebiler
• Vi tilbyder fordelagtige serviceaftaler
• Vi ved noget om ekstraudstyr – og finder
en løsning, der passer til dig
• Vi finder den rette finansierings- og
leasingløsning

Erhvervssalg:
Arne Fjord-Frandsen
aff@fjord-frandsen.dk
73 54 13 31

Tectyl, det rigtige valg til undervognsbehandling
Vi er stikprøvekontrolleret af:

Tectyl Center Haderslev

Niels Bohrs Vej 3 • 6100 Haderslev • Tlf. 30 11 59 04 • tectyldanmark.dk/haderslev

Servicekontrakter
på din nye bil
Vi tilbyder gode service
aftaler på din nye bil, så du
altid er godt kørende.

Værksted:
Søren Markussen
soma@fjord-frandsen.dk
73 54 13 30
Lars Juhl
lj@fjord-frandsen.dk
73 54 13 39
Steffen Lund Pedersen
slp@ fjord-frandsen.dk
73 54 13 36

Autoriseret værksted
Fordelen ved et autoriseret bilværksted er, at
du får kompetent håndtering af din bil. I dag,
hvor bilen består af teknologi, som konstant
er under udvikling og ikke mindst ajourføring
på grønne biler, kræver det meget at holde
sig opdateret i branchen. Derfor sørger vi for,
at alle medarbejdere løbende holder sig ajour
gennem talrige kurser fra både Kia og Fiat.

Klargøring
⚫ Polering
⚫ Keramisk coating
⚫ Rude rep.
POLERING - LAKBESKYTTELSE - FOLIE
⚫ Service
⚫ Folie
Tlf.: 93 60 52 27
⚫ Wrapping
Østergade 49 · 6100 Haderslev v
⚫ Solfilm
info@aembilpleje.dk · www.aembilpleje.dk
⚫

Fjord-Frandsen Biler
Niels Bohrs Vej 2
6100 Haderslev
73 54 13 32

Den lille lokale fordel,
der gør hele forskellen
Der er mange fordele ved at være kunde i en
af Danmarks største banker.
Men den allerstørste fordel ved Spar Nord er,
at vi er lokale.
Her i Haderslev er vi en selvstændig bank
med direktør og rådgivere, som både bor
og arbejder i området.

Henrik Borring
Afdelingsdirektør

Book et møde på
96 16 19 20 til en
uforpligtende snak
om din økonomi.
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