
PEUGEOT PROFESSIONAL  
ERHVERVSCENTER

– hos os er du det vigtigste
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Brian Madsen A/S er et ud af seks Peugeot 
Professional Erhvervscentre i Danmark. 
Det betyder, at vi har investeret betydeligt 
i bl.a. en større organisation, bedre faci
liteter og et bredere udvalg af varebiler 
på lager. Vi tager hånd om din bilpark, 
serviceaftaler, finansiering og meget 
meget mere. Kort sagt: hos os er du det 
vigtigste.

VAREBILER ER EN DEL 
AF VORES DNA
Vi har hos Brian Madsen A/S altid haft 
stort fokus på salg og service af varebiler. 

Vi glæder os over, at vi har rigtig mange 
erhvervskunder i forretningen. Ja, faktisk 
har vi så mange, at vi er en af de Peugeot 
forhandlere i Danmark, der sælger flest 
Peugeot varebiler. Den position agter vi 
at beholde. Det er derfor helt naturligt 
for os at træde ind som Peugeot Profes
sional Erhvervscenter og tilbyde vores 
service til alle erhvervskunder i området 
øst for Storebælt. 

Velkommen hos  
Brian Madsen A/S  
– dit Peugeot Professional Erhvervscenter. 

MÅ VI VÆRE 
DIN PARTNER?
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Vi går ydmygt til opgaven og lover ikke 
mere, end vi kan. Heldigvis kan vi meget, 
og vi går langt for at finde de helt rigtige 
løsninger sammen med vores kunder.

”
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MÅLRETTET 
KUNDESERVICE

Hos Peugeot Professional har vi målrettet 
vores kundeservice til fag folk. Vi fokuserer 
spe cielt på dine behov og forventninger 
som erhvervskunde.

Vi tilbyder ekspertrådgivning og omfattende 
service til alle køretøjer. Uanset, om der er 
tale om en stor, mellemstor eller mindre 
virksomhed.

Besøg Peugeot Professional Erhvervs center 
i Slagelse. Vi tilbyder blandt meget andet:

SALG, SERVICE & VEDLIGEHOLD
•  Skræddersyede indretninger  

af varerum
•  Opbygning af alukasser,  

kraner, lifte mv.
•  Værktøjer og diagnosticerings

systemer designet specifikt til  
Peugeots køretøjer

•  Pladeværksted til skadesarbejde  
på erhvervsbiler

•  Omfattende udstilling af  
erhvervskøretøjer og altid et bredt 
sortiment på lager

•  Gratis lånebil, når bilen er  
på værksted

•  Mulighed for gratis hente/bringe
service på hele Sjælland

•  Ekspertrådgivning ift. kørselsbehov, 
finansiering, fleet management, 
nyeste teknologier mm.

•  Professionelt team og fast kontakt
person, der har kendskab til netop 
din forretnings behov

•  12 måneders garanti på  
udstyrspakker

•  Gratis synstjek
•  Vejhjælpsløsninger tilpasset din 

virksomhed
•  Faste priser på reservedele  

og værkstedstimer
•  Lækkert loungeområde med gratis 

Wifi og forfriskninger. Forkælelse 
mens du venter



HVORFOR VÆLGE  
PEUGEOT FINANS?
Hos Brian Madsen A/S er vi eksperter i at 
finansiere biler. Ud fra din virksomheds 
behov sammensætter vi den helt rigtige 
løsning, så du får et klart billede af dine 
fremtidige udgifter og en mere gennem
skuelig biløkonomi.

Peugeot Finans er blandt meget andet:

•  Fast ydelse i hele aftalens løbetid
•  Sale & Lease Back – dvs, at Peugeot 

Finans køber virksomhedens eksiste
rende biler og leaser dem tilbage til 
virksomheden, hvilket frigør kapital

•  Fri for momsudlæg
•  Delvist momsfradrag for biler  

på hvide plader
•  Mulighed for flådeejerrabatter
•  Fleet Management aftale  

– styring af alle virksomhedens biler 
med rabat på brænd stof mm.

LEASING
PEUGEOT FINANS
– ALL INCLUSIVE

Leasing er det oplagte, og de 
mange muligheder gør det nemt 
at finde den løsning, der passer 
bedst til din virksomhed.

”
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GODT SAMARBEJDE MED 
PEUGEOT IMPORTØREN 
I DANMARK
Vi er, hvad man kan kalde en glad Peugeot  
forhandler. Importøren af Peugeot i Danmark 
har en stor og stærk organisa tion, som  
er dygtig til at sammensætte det helt  
rette produktprogram til vores marked – 
vi forhandler et sortiment, der passer til 
de danske bilejeres behov og ønsker.  

Peugeot Danmark sørger for at have et 
stort lager af såvel reservedele som biler.  
Samtidig går importøren gerne forrest 
med god service, support og stærke kon
cepter. Peugeots vilkår styrker os som 
forhandler, og sammen leverer vi biler og 
service i topklasse.  
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Som Peugeot Professional  
Erhvervscenter kan vi blandt 
andet tilbyde kunderne særlige 
service og leasingaftaler.

”



GRATIS LÅNEBIL

ERHVERVSBILER

HENTEBRINGE

Det kan være svært at undvære bilen, når den er på værksted. 
Derfor tilbyder vi gratis lånebil i hele reparationsperioden.

Hos Peugeot Professional Erhvervscenter i Slagelse har vi 
altid et bredt sortiment af erhvervsbiler på lager. Vi tilbyder 
løsninger med både gule, hvide og papegøje-plader.

Vi ved, du har travlt med at passe dit arbejde. Derfor giver vi 
dig mulighed for gratis hente-bringe service, mens din bil er  
på værksted.
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Peugeot Slagelse Ringsted
Brian Madsen A/S
Skovsøviadukten 1
4200 Slagelse

Tel: 5858 0858
salg@slagelse.peugeot.dk
www.brianmadsen.info

VI GLÆDER OS!
 TIL ET GODT SAMARBEJDE MED DIG
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