Vi har åbent igen...og holder åbenthus 🚗🚙

NU KAN DU IGEN BESØGE OS
Muligheden for at besøge vores salgsafdeling og prøvekøre drømmebilen har siden jul været
begrænset på grund af corona-restriktioner, men fra den 1. marts har det igen været muligt at
besøge os.

Vi holder ekstra åbent de to kommende weekender
Vi holder ekstra åbent den 6.+7. og 13.+14. marts fra kl.11-16, så du har mulighed for at komme
forbi og opleve din drømmebil, og evt få glæde af en af de mange kampagner.
Vi glæder os til at se jer igen, og sørger naturligvis for al den sikkerhed der skal til, så vi passer
godt på hinanden. Husk at anvende mundbind, når du besøger os.
Ang. Covid-19 overholder vi alle retningslinjer, og håndtrykket er erstattet med et smil. Ønsker
du en online fremvisning, finansieringstilbud eller en prøvetur hjemme hos dig, så er det
selvfølgelig stadig muligt.

Se alle kampagner
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NEDSAT MED KR. 30.000

Spar 30.000 kr. på Corolla Hybrid
Uanset om du er til den sportslige, kompakte hatchback eller til den strømlinede og rummelige
stationcar, kan du netop nu gøre en rigtig god handel på den populære Corolla Hybrid. Du sparer
nemlig 30.000 kr.* Du kan både vælge mellem 1.8 og 2.0-motorer samt flere udstyrsvarianter,
men skynd dig. Tilbuddet kun så længe lager haves.
*Gælder alle Corolla Hybrid-varianter, så længe lager haves og med levering og indregistrering
senest 31. marts 2021.

Læs om Corolla kampagnen

TOYOTA YARIS GØR DET IGEN
ÅRETS BIL I EUROPA 2021
Yaris er den bedste, nye bil i Europa!
Den nye Yaris er netop kåret som Årets bil i Europa 2021. Nogle af de styrker, der er blevet
fremhævet i kåringen, er bl.a. bilens gode køreegenskaber samt den nyeste hybridteknologi, der
bl.a. gør, at Yaris gennemsnitligt kører på el i over halvdelen af tiden og også har mulighed for at
køre på ren el op til 135 km/t. Derudover er den høje sikkerhed i den nye Yaris blevet positivt
bemærket.

De fremhæver teknologien.. læs her
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Ny mikrobil fra Toyota
I fremtiden vil det stadigvæk være muligt at købe en mikrobil fra Toyota. Der er nemlig en ny
model på vej i den mindste bilklasse. Den bliver bygget på den såkaldte GA-B platform, der i
forvejen lægger fundament til den nye og meget populære Yaris, og som også skal danne
grundlag for den kommende mini-SUV, Yaris Cross.

Øget fokus på dynamisk egenskaber.. læs her
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