2021-01-13 07:10 CET

Start prøveturen af en Audi hjemmefra
Salgsafdelingerne hos de danske bilforhandlere er ifølge myndighedernes
COVID-19-restriktioner lukket frem til og med den 17. januar. Men der er
heldigvis andre muligheder.
Hos Audi sidder salgsrådgiverne i stedet klar til at rådgive kunder og lave
tilbud pr. telefon eller online, og åbningstiderne telefonisk/online er udvidet,
så telefonerne nu er åbne mandag-torsdag 7-21, fredag 7-20 og i weekenden
fra kl. 11-16. Det er eksempelvis muligt at aftale en virtuel fremvisning af en
Audi, uanset om den er ny eller brugt.
Start prøveturen hjemmefra
Derudover tilbyder Audi nu fysiske prøveture på kundens hjemmeadresse,
kundes arbejdsplads eller en anden lokation, der måtte passe kunden (i
henhold til Erhvervsministeriets vejledning). Audi kommer fx hjem til kunden
med den ønskede bil og sikrer selvfølgelig, at prøveturen sker med respekt
for sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til COVID-19.
Udlevering af bil
Det er også muligt at få udleveret sin Audi, hvis man har købt en ny bil, og
den er klar til levering, men det vil den respektive salgsrådgiver kontakte
kunden direkte om.
Værkstederne er åbne
Audis værksteder holder åbent som normalt, så man kan fortsat aflevere sin
bil på værkstedet. Alle services og ydelser fortsætter, men naturligvis med
respekt for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Audi prioriterer dog biler

indenfor beredskabet og samfundskritiske erhverv før andre kunders biler.
For både kunder og medarbejderes skyld tager Audi følgende forholdsregler:
•
•
•
•

Man kan aflevere bilnøgle i en nøgleboks eller nøgleindkast i
stedet for at møde op ved indskrivningen
I mødet med kunden bærer medarbejderne mundbind
Medarbejdere, der servicerer bilen, bærer handsker
Bilnøgler renses efter endt brug

Læs mere eller kom i kontakt med Audi på audi.dk
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Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i
bilbranchen. Her har importen ligget siden 1975, og i den periode har mærket
været igennem en rivende udvikling. Audi har i dag otte forhandlere og 27
autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med
et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram.
Audi AG er en af de mest succesfulde bilproducenter i premiumsegmentet. Mærket
er til stede på mere end 100 markeder verden over og har produktion i 13 lande.
Dertil har Audi omkring 90.000 ansatte spredt over hele verden, hvoraf 60.000 af
dem er i Tyskland. I 2020 solgte Audi på verdensplan knap 1,7 millioner biler.
Audis vision er at være det mest attraktive og innovative premiumbrand, og til
fremtidens mobilitet fokuserer Audi på produkter og teknologier, der har tanke på
miljøet.
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