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PERSONBILER

VA R E V O G N E

TRAILERE

A UT ORIS E RE T T OYOTA & CIT ROË N FO R H A N D LE R I N Y K Ø B I N G FA LS T E R O G MA R I B O .
AUT ORIS E RE T AVIS , B U D G E T & ME N A D O U D LE J N I N G S C E N T E R .
IS O 900 1 & 1 4 0 0 1 C E R T I FI C E R E T.

Vi dækker
or
behovet f
er &
personbil
varebiler.

En flåde aftale med Frimann binder dig
ikke til Toyota og Citroën. Vi servicerer
alle bilmærker, og alle mærker kan
indgå i en aftale.

Erhvervsbiler på Lolland-Falster
Frimann Biler A/S er autoriseret Toyota og Citroën forhandler i Nykøbing F. og Maribo.
Via vores koncept Frimann Erhverv+ hjælper vi erhvervslivet med at holde bilflåden
kørende.
•
•
•
•

Køb, leasing, finansiering, korttids- & langtidsleje.
Autoriseret service i Nykøbing F. og Maribo.
Dag-til-dag udlejning (også trailere).
Totalhåndtering af bilflåder.
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Vores primære mål med Frimann Erhverv+
er at sikre virksomheder på Lolland-Falster
og Sydsjælland den mest fleksible og stabile
bildrift til den laveste pris.
Kim Frimann

Vi tilbyder også kilometeraflæsning af
dine biler via GPS og indkalder dem,
når det er tid til service ... så er der lidt
mindre, du skal tænke på.

Frimann Erhverv+
... fleksibel og stabil bildrift.
Du skal være skarp for at drive forretning med succes i dagens Danmark.
Det gælder hele vejen rundt ... fra produktsortiment, over medarbejderpleje til bildrift.
Det sidste har vi forstand på, og vi kan hjælpe dig med at holde dine biler på vejene så
mange af døgnets arbejdstimer som muligt.

Vi har skabt Frimann Erhverv+ for at imødekomme de behov, som møder travle virksomheder.
Lige fra den optimale anskaffelsesform, fleksible og hurtige servicebesøg til forenklet
flådeadministration og lav medarbejderbeskatning.
Vælg den anskaffelsesform, der matcher dine behov, og supplér med en serviceaftale. Eller vælg
totalaftalen Frimann Erhverv+ Total, der dækker både anskaffelse, service og forsikring via et
overkommeligt månedligt beløb.
•
•
•
•

Vælg mellem nye Toyota og Citroën personbiler, vans eller varebiler.
Få friheden til at inkludere andre bilmærker i aftalen.
Vælg mellem flere anskaffelsesformer. Vi tilbyder også kort- & langtidsleje.
Servicering på vores autoriserede værksteder i Maribo og Nykøbing F.
... alle biler uanset mærke.
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Ikke to virksomheder er ens. Derfor er
fleksibilitet nøgleordet i Frimann Erhverv+
... lad os hjælpe dig med at vælge anskaffelsesform, service og
ekstra ydelser, der matcher din virksomheds behov.
Tommy Henriksen, erhvervskonsulent Citroën Nykøbing F.
Aage Østergaard, erhvervskonsulent Toyota & Citroën Maribo
Kristian Jacobsen, erhvervskonsulent Toyota Nykøbing F.

Få en samlet månedlig faktura med alle
posteringer og spar penge i administration
... mange bække små ... :-)

Vælg den anskaffelsesform, der
matcher din forretning.
For nogle virksomheder vil kontant betaling være den rigtige anskaffelsesform.
Andre benytter sig af vores lave renter til at opnå konkurrencedygtig finansiering
eller vælger leasing for at låse de månedlige omkostninger.

Hos os vælger du selv den anskaffelsesform, der matcher din forretning og jeres øjeblikkelige
situation ... herunder kort- eller langtidsleje, hvis I har et midlertidigt behov at dække.
•
•
•
•

Vælg kontant køb eller finansiering til markedets laveste renter.
Vælg leasing for at styrke likviditeten og låse de månedlige omkostninger.
Vælg korttidsleje og langtidsleje hvis behovet er midlertidigt.
Sig ja til attraktive fornyelsesordninger og undgå tab.

Ønsker du at forenkle og optimere jeres bildrift, så du kan koncentrere dig om at drive din
forretning, kan du inkludere service og forsikring, ja ovenikøbet brændstof med rabatter ... ved
at tilvælge en af vores Frimann Erhverv+ løsninger på næste side.
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Vores vigtigste opgave er at holde dine biler
kørende ... det gør vi ved at arbejde effektivt,
tjekke kvaliteten og efteruddanne os.
Brian Rasmussen, mekaniker Toyota
Tom Christensen, mekaniker Citroën

rer
Vi service r.
e
rk
æ
m
alle bil
På vores værksteder i Maribo og
Nykøbing servicerer vi alle dine biler
uanset mærke.
Fordi en aftale med os skal give dig
muligheder - ikke begrænsninger.

Vælg den service, der matcher
jeres kørselsbehov.
Når du har valgt den optimale anskaffelsesform, kan du vælge en af nedenstående
Frimann Erhverv+ løsninger for at sikre den service, fleksibilitet og økonomi, der
matcher jeres behov.
Tag udgangspunkt i en af løsningerne, og skræddersy den sammen med os, så den
bliver præcis, som du ønsker. Du kan vælge forskellige løsninger for de enkelte biler.
•

Frimann Erhverv+ Basic
For små virksomheder med få biler. Få styr på bildriften ... tilpasset anskaffelsesform og
service i faste rammer. Så kan du koncentrere dig om at vækste virksomheden.

•

Frimann Erhverv+ Business
For virksomheder med adskillige biler. Lad ikke bildriften stjæle fokus fra kunderne.
Undgå, at administrationen vokser lige så hurtigt som omsætningen. Lav en rammeaftale
og bliv prioriteret kunde.

•

Frimann Erhverv+ Total
For virksomheder med adskillige biler og omfattende flåde administration. Vi håndterer det
hele. I skal blot forholde jer til ét månedligt beløb, der dækker både anskaffelse, service og
eventuelle tilvalg. Alle bilmærker kan indgå i aftalerne.

Derudover tilbyder vi en række tilvalgsmuligheder:
Service efter regning eller Frimann Service+ aftale (36, 48 eller 60 måneder).
Serviceindkaldelse via GPS aflæsning af kilometre. Afhentning, levering eller lånebil.
Forsikring. Én månedlig totalfaktura. Brændstof med rabatter.
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Lad os give dig et bud på,
hvordan du kommer i gang med
en fornuftig flåde administration.
Gerne inklusive dine
nuværende biler.
Send en mail til erhverv@frimann.nu
eller kontakt vores erhvervskonsulenter direkte på 5492 4300.
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Frimann Biler A/S
Energivej 2
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5485 9800 (Toyota)
toyota@frimann.nu

Frimann Biler A/S
Energivej 3
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5485 2811 (Citroën)
citroen@frimann.nu

Frimann Biler A/S
C.E. Christiansensvej 45
4930 Maribo
Tlf.: 5478 3100 (Citroën)
Tlf.: 5478 2900 (Toyota)
maribo@frimann.nu

Frimann Erhverv+

erhverv

Tlf.: 5492 4300
erhverv@frimann.nu
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www.frimann.nu

