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100 år med biler hos
Kjerulff A/S
Siden 1921 har Kjerulff A/S i Slagelse været din
garanti for kvalitetsbiler og service. Grundlæggeren
Gustav Kjerulff startede op som Ford-forhandler,
men gennem årene er modellerne blevet skiftet
ud ad flere omgange, og i dag er Kjerulff A/S stolt
forhandler af KIA og Isuzu. I 2018 indledte de nuværende ejere, Torben og Jette Kjerulff, et generationsskifte med Annette og Søren Blumow, der
begge er ansatte i virksomheden og en del af bestyrelsen. I løbet af de næste 10 år vil forretningen
overgå til en ny generation, der skal sikre, at Kjerulff
A/S beholder sin plads som en af Vestsjællands
førende bilforhandlere.

KjerulffA/S gennem tre generationer

1921

Grundlægger Gustav Kjerulff starter sin automobilforretning
med Ford-biler den 21. februar 1921.

1927

Kjerulff A/S skifter over til General Motors og sælger nu i
stedet Chevrolet-biler.

1958

Kjerulff A/S blev omdannet til et familieselskab, og Poul-Erik
og Arne Kjerulff overtager efter Gustav Kjerulffs død i 1964.

1967

Firmaet flytter værkstedet ud på Sverigesvej. Administrationen og salgsafdelingen flytter først i 1975, da gågaden i
Slagelse bliver en realitet.

1992

Firmaet foretager sit andet generationsskifte.

2002

Kjerulff A/S starter som KIA-forhandler.

2018

Kjerulff A/S påbegynder generationsskifte med Annette og
Søren Blumow. Jette og Torben Kjerulff fortsætter deres arbejde i Kjerulff A/S indtil senest 2028.

2021

Kjerulff A/S fejrer 100-års jubilæum.

Fremtidens biler
Fremtiden er grøn, og det samme er den motorvej,
som bilbranchen kører på. Andelen af el-, hybridog plug-in-biler vokser, og hos Kjerulff A/S er vi
allerede en del af den grønne bilbølge.
Siden 2017 har vi solgt el- og plug-in-biler, og vi
har derfor allerede en vis erfaring med de grønne

#GoElectric

modeller. Vi ved, hvordan bilerne er skruet sammen,
hvor lang rækkevidde du kan forvente, og hvordan
du bedst udnytter bilens ressourcer.
Vores dygtige medarbejdere står klar til at guide og
vejlede vores kunder, så de træffer det bedste valg,
der dækker netop deres behov.
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Vi får hjulene til
at køre
Vi ved, hvor vigtigt det er, at bilen kører som smurt, så
du kan komme sikkert fra A til B.
Hos Kjerulff A/S har vi eget værksted med uddannet
personale, der ved alt om vores biler. Vi laver serviceeftersyn, reparerer skader, udfører firhjulsudmåling og står for almen vedligehold af din KIA.
Alle vores mekanikere er KIA-uddannede og har de
påkrævede kompetencer, så de kan servicere både
el-, benzin- og dieselbiler.
Så kig forbi Kjerulff A/S næste gang, bilen skal
serviceres.

DiGa Bilpleje ApS har mange års erfaring inden for service af biler.
Du er derfor i gode hænder, hvis du vælger at få klargjort din bil
hos os.
Hos DiGa Bilpleje ApS est. 2014 er vi specialister i kosmetisk
vedligeholdelse af din bil, både indvendigt og udvendigt.

VI KLARGØR BILER FOR FORHANDLERE OG PRIVATE

Rosenkildevej 41
4200 Slagelse
Tlf.: 81 31 01 13
Info@digabilpleje.dk
www.digabilpleje.dk

Eget reservedelslager
Om der mangler en skrue, skal skiftes en pakning
eller monteres nye alufælge, kan du komme til os.
Vi har eget lager med reservedele til alle typer opgaver uanset størrelse, og skulle det ske, at vi mangler noget på hylderne, har vi dag til dag-levering, så
vi hurtigt kan skaffe det fornødne til din bil.
Foruden reservedele til eget forbrug sælger vi også
engros til andre.
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”Der er altid smil og godt
humør, når man kommer
hos Kjerulff A/S. Medarbejderne er dygtige og imødekommende, og der er et helt
særligt bånd, der knytter
mig til stedet, hvor jeg efterhånden har købt mere end
20 biler. For mig er der kun
ét sted at handle bil!”
Ole Olsen,
kunde hos Kjerulff A/S

Kom godt afsted
med en KIA
Når du køber bil hos Kjerulff A/S, er du garanteret
en solid bil og en god handel.
Vi har et stort udvalg af modeller, og vi kender
vores biler fra inderst til yderst. Vores dygtige
salgsteam har mange års erfaring med at finde
den helt rette model til vores kunder, så den matcher både behov og ønsker, nu og i fremtiden.

Vidste du…
At du får 7 års garanti/150.000
kilometer på din KIA?
At du kan tilkøbe service- og
reparationsaftale på din nye KIA?

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

Finans
- vores foretrukne finansieringsselskab

Bevar lånemulighederne i banken

www.jsdanmark.dk

– tag billånet hos os, og lad banken hjælpe
dig med din bolig og det øvrige forbrug

Ceed SW plug-in hybrid

Vores bestsellere
Vores kunder har talt, og på denne side kan du
se nogle af vores mest populære modeller.

X-Ceed plug-in hybrid

E-Niro 100 % elektrisk

Ladeboks til Elbil
eller Hybridbil
Vi tilbyder rådgivning og installation af
ladestationer til private og erhverv.
Vi er eksperter i installation af ladestationer til elbiler. Vores ladestationer til biler er
smarte stationer, der er udstyret med belastningsfordelingsfunktioner, app-styring
og overvågningssoftware. Mindre ladestationer kan enten monteres på væggen eller
installeres fritstående på en søjle.

- fordi vi kan!

Kontakt os nu, for en
professionel rådgivning

5884 1400

Kjerulff
Kør sikkert, kør godt, kør KIA

Er det tid til ny bil?
Hos Kjerulff A/S kan vi rådgive dig om dit
næste bilkøb. Uanset om du mangler en
lille, hurtig bybil, der kan parkere på selv
den smalleste plads, eller skal have plads til
hele fodboldholdet, har vi bilen til dig.
Kom forbi Kjerulff A/S i Slagelse, og lad os
sammen finde din næste bil.

Tlf.: 5852 0815
Mail: info@kjerulff.dk
Web: www.kjerulff.dk
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