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Er guld det nye sort?

Vil du vide mere? Så kontakt vores salgsafdeling:

✆ +45 72 13 20 00

Præsentation af ny Volkswagen T-Roc
To af vores kolleger fra Salg deltog i en rigtig god 

aften i selskab med Volkswagen og øvrige kollegaer 

fra leasingbranchen. Her fik man nemlig lov til at 

se den nye Volkswagen T-Roc. T-Roc bærer tydeligt 

Volkswagens SUV design DNA, men den er samtidig 

helt sin egen med et karakteristisk design, der 

kombinerer offroadappeal med kompaktbilens 

dynamik og urbane udtryk. Står det til Volkswagen, 

så er guld helt klart ’det nye sort’ indenfor for 

bilverdenen. Det bliver spændende, at se den nye 

Volkswagen T-Roc på de danske veje.

Indlæg fra Connected Cars
Aftenens foredrag var et indlæg fra Semler 

Gruppens ’Connected Cars’. 

Der arbejdes på bl.a. en app, der kan aflæse et utal 

af informationer på firmabilen. Her kan man bl.a. 

aflæse det præcise kilometertal, benzinforbrug og 

uregelmæssigheder på bilen og mange andre info. 

Denne nye app er installeret i ca. 25.000 biler i 

2017 og Connected Cars forventer, at flere end 

100.000 biler vil væres forbundet med app’en i 2018. 

Kunderne skal naturligvis acceptere anvendelsen af 

app’en. ”Det bliver interessant at følge udviklingen 

på dette område.”, fortæller vores Account Manager 

Johnny.

Et andet aktuelt emne, der blev drøftet var de nye 

WLTP normer (“Worldwide Harmonized Light 

Vehicle Test Procedure”), hvorefter bilerne fremover 

skal have målt/beregnet deres brændstofforbrug og 

bliver ikke kun målt for et specifik modelniveau, men 

tager også hensyn til påvirkningen af ekstraudstyr.

Det vil også betyde, at f.eks. et panoramaglastag og 

større fælge og i det hele taget mere udstyr, bevirker 

at en bil vil køre mindre pr. liter. Så det vil have 

indvirkning på bilens brændstoføkonomi hvilken type 

udstyr bilen leveres med.

- Så tak til Volkswagen Danmark for et yderst 

vellykket arrangement!

”Måske…”, fortæller vores Key Account Manager Finn efter at have deltaget i Kick Off 
2018 event arrangeret af Volkswagen Danmark. 


