TOTALKONCEPT FOR FLÅDEDRIFT. PERSONBILER OG VAREBILER.
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Det kan gøres billigere.
Selvom du tilhører den lille elite af virksomheder, der har systematiseret og
optimeret bildriften, så kan vores Erhverv360 koncept give mærkbare besparelser.
Vi kommer gerne og laver regnestykket.
Frimann Biler A/S er autoriseret Toyota, Citroën, Hyundai og Opel forhandler på Lolland-Falster. Via vores
koncept Frimann Erhverv360 hjælper vi erhvervslivet med at holde bilflåden kørende til den laveste pris.
• Køb, leasing, finansiering, korttids- & langtidsleje.
• Autoriseret service i Nykøbing F. og Maribo.
• Dag-til-dag udlejning.
• Totalhåndtering af bilflåder.
En flåde aftale med Frimann binder
dig ikke til vores 4 mærker. Vi
servicerer alle bilmærker, og alle
mærker kan indgå i en aftale.

I skal da ikke bruge jeres tid på bildrift.
Hvis I skal have succes på et konkurrencepræget marked, skal I bruge al jeres
dygtighed på at løse opgaver for kunderne ... I skal da ikke sidde og nørkle med
bildrift, når vi er meget bedre til det!
Vi har tilbragt næsten hele vores liv i bilbranchen ... vi lever og ånder for den. Derfor er vi blevet
smadderdygtige til det ... og derfor kan vi gøre det bedre og billigere, end I selv kan.
Vi ved, hvordan vi holder jeres biler på vejene så meget som muligt.
Vi ved, hvornår og hvordan I skal handle for at optimere pris og reparationsbehov.
Vi ved, hvordan man administrerer en lille såvel som en stor bilflåde enkelt og effektivt.
Og vi kender selvfølgelig reglerne omkring afskrivning, medarbejderbeskatning, mm.

Frimann Erhverv360 er skabt for, at I kan tjene penge på det, I er gode til, mens vi tjener penge
på det, vi er gode til ... det er en ren win-win situation, og vi sparer typisk vores kunder for 15% på
bildriften.
• Vælg mellem nye Toyota, Citroën, Hyundai eller Opel personbiler, vans eller varebiler.
• Få friheden til at inkludere andre bilmærker i aftalen.
Vores primære mål med Frimann Erhverv360
er at sikre virksomheder på Lolland-Falster og
Sydsjælland den mest fleksible og stabile bildrift til
den laveste pris.
Ronni Figgé Poulsen

Vi tilbyder også kilometeraflæsning af
dine biler via GPS og indkalder dem, når
det er tid til service ... du vil komme til at
opleve, det hele kører som smurt.

• Vælg mellem flere anskaffelsesformer. Vi tilbyder også kort- & langtidsleje.
• Servicering på vores autoriserede værksteder i Maribo og Nykøbing F.
... alle biler uanset mærke.

Køb, lease eller leje.
I behøver ikke lægge jer fast på en bestemt anskaffelsesform ...
vi anbefaler den mest fordelagtige fra gang til gang.
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 I den anskaffelsesform, der matcher jeres forretning og 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 I at forenkle og optimere jeres bildrift, så I kan koncentrere jer om at drive jeres
forretning, kan I inkludere service og forsikring, ja ovenikøbet brændstof med rabatter
... alle de ting er en del af den snak, vi tager, når vi starter et nyt samarbejde i Frimann

Erhverv360.
Ikke to virksomheder er ens. Derfor er
fleksibilitet nøgleordet i Frimann Erhverv360
... lad os hjælpe jer med at vælge anskaffelsesform, service og
ekstra ydelser, der matcher jeres virksomheds behov.
Ronni Figgé Poulsen
Kim Frimann

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

Individuel service.
Hos os skal I ikke vælge den ene eller den anden serviceløsning.
Vi taler simpelthen om, hvad I har brug for ...
og så er det det, vi aftaler :-)
Lige siden vi formulerede vores nye strategi i 2015 er ordene respekt, gennemsigtighed
og fleksibilitet blevet mere og mere en del af vores DNA ... eller som man sagde det i ”gamle
dage”: Man kommer længst med ærlighed.
Hos Frimann Erhverv360 har vi ikke noget behov for at putte jer og vores andre kunder
i kasser og bokse for at få det hele til at gå op ... vi spørger, hvad I har brug for, og i de fleste
tilfælde leverer vi så det.
Når vi taler om service, kunne det være ting som:
• Service efter regning eller Frimann Service+ aftale.
• Serviceindkaldelse via GPS aflæsning af kilometre.
• Afhentning, levering eller lånebil.
• Forsikring inklusive.
• Én månedlig totalfaktura.
• Brændstof med rabatter.
Vores vigtigste opgave er at holde jeres biler
kørende ... det gør vi ved at arbejde effektivt, tjekke
kvaliteten og efteruddanne os.
Carsten Wulff, mekaniker Opel
Anders Buck Pedersen, mekaniker Hyundai
Brian Rasmussen, mekaniker Toyota
Lasse W. Larsen, mekaniker Citroën
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På vores værksteder i Maribo og
Nykøbing servicerer vi alle jeres biler
uanset mærke ... fordi en aftale med
os skal give jer muligheder - ikke
begrænsninger.

• Lørdagsåbne værksteder.
Nye idéer belønnes med et kys på kinden ... eller en flaske rødvin :-)

Lad os give jer et bud på,
hvordan I kommer i gang med at
spare penge på bildriften ... gerne
inklusive jeres nuværende biler.
Send en mail til erhverv@frimann.nu eller
kontakt erhvervschef Ronni Figgé Poulsen direkte på 5492 4300.

