Skandinavisk Motor Co. A/S

B2G Sales.

INVITATION TIL SAMARBEJDE!
Udformningen af udbud er en stor proces, som kræver
både indsigt og viden. Det er vigtigt at have professionelle
sparringspartnere med under udarbejdelsen,
som respekterer de 3 grundprincipper i Udbudsloven:
• Ligebehandlingsprincippet
• Gennemsigtighedsprincippet
• Proportionalitetsprincippet
Ydermere opfordrer den nye Udbudslov fra januar 2016
til at udforme dialogprægede udbud i samarbejde
med leverandører. Vi kan bidrage med specialistviden
baseret på mange års erfaring indenfor salg og drift
af biler til hele den offentlige sektor. Fra den mindste
personbil til den største varevogn.

Et par eksempler på løsninger, leveringer til den offentlige sektor:

Puljebiler til Hillerød Kommune.

OGPRÆGEDE UDBUD

EL-biler til Aalborg Kommune.

Køretøjer til Det Danske Forsvar.

Skandinavisk Motor Co. A/S

B2G kontaktpersoner:



Jylland og Fyn: B2G Rådgiver Jon Jensen. Mail: joje@smc.dk Telefon: +45 23 11 44 31
Sjælland og øerne: B2G Rådgiver Christian Gislinge Mail: cgi@smc.dk Telefon +45 24 22 06 13

VI BYDER KORT OG GODT IND MED.
• Professionelle sparringspartnere ved udformning af udbud
• Udvikling af specialkøretøjer med skræddersyede indretninger og opbygninger til individuelle formål
• Sikring af mobilitet, så brugerne kan udføre deres opgaver uden forsinkelser
• Personlig kontakt og service fra et landsdækkende net med 140 autoriserede forhandlere og servicepartnere, som
repræsenterer mærkerne Volkswagen, Audi, Seat og Skoda.
• Minimal belastning af miljøet via mindst mulig udledning af CO2
• Biler som kører på naturgas eller el, samt en række hybridbiler med forskellige kombinationsløsninger
• Lave driftsomkostninger og høje brugtvognspriser, som er med til at sikre markedets laveste livscyklus omkostninger TCO

Jon Jensen

Christian Gislinge

Semler Gruppen er Danmarks største koncern i bilbranchen med 100 års erfaring inden for import og salg af biler. Vores specialiserede medarbejdere
og mangeårige erfaring giver os en stærk placering på markedet. Semler Gruppen håndterer import og detailsalg af følgende bilmærker fra
Volkswagen Group i Danmark.
Volkswagen Personbiler
Volkswagen Erhvervsbiler
Audi
Porsche
SEAT
ŠKODA
Semler Gruppen A/S er koncernens samlende led, der håndterer den overordnede ledelse af koncernen, herunder administrative opgaver såsom
finans, jura, HR og kommunikation. Selskabet er moderselskabet for koncernens øvrige selskaber, der alle ejes af Semler Holding A/S.

