
Tysk kvalitet, 
der er til at betale

Opel i Viby
Motor-Depotet A/S

114.900,-
Combo

Varerum 2,17 m

174.900,-
Movano L2H2

136 hk

14,5 km/l

149.900,-
Vivaro

Årets varebil 

2015



Vi kender markedet
Som erhvervsrådgiver byder jeg dig velkommen til Opel i 

Viby, hvor vi har tilpasset os erhvervslivets krav til biler 

med køreglæde, høj kvalitet og lave driftsomkostninger.  

Vi tilbyder: 

• Kompakte kassevogne (Combo)

• Kassevogne (Vivaro)

• Kurérbiler både som kassevogn 

 og chassis med boks/lift

• Entreprenørbiler med special opbygninger

Troværdighed og driftssikre biler
Vi har mange trofaste kunder, som anbefaler os til andre, 

fordi vi tilbyder gode biler til en fornuftig pris – eksem-

pelvis den funklende nye Opel Vivaro. Og du får altid to 

års fabriksgaranti på vores biler – helt uden kilometer- 

begrænsning.

Vi ved, at tillid og glade kunder kommer af troværdig opfør-

sel. Derfor gør vi meget ud af at skabe en god oplevelse 

for dig. Du vil altid blive godt modtaget, og vi lytter til dine 

behov – uanset, om du henvender dig om køb, leasing, 

service eller reparation. Hos Opel i Viby kan du som regel 

få repareret din erhvervsbil samme dag, som du indleverer.

Vi holder dig kørende
Som erhvervsrådgiver tilbyder jeg også, at vi kommer 

ud til et besøg hos dig, så du kan se og prøve bilen.  

Og jeg garanterer, at du har et skarpt tilbud på en kvali-

tetsbil inden for 24 timer efter mødet. 

Jon Sørensen, erhvervsrådgiver, Opel i Viby
21 26 67 07

”Jeg købte Movano 

mandskabsvogn af Jon 

og sparede 48.000,- 

i afgifter. Bilen er 

100% i orden.”

Niels Murer ApS

Stationsvej 9, Sjelle · 8464 Galten
Tlf.: 86 95 43 44 · www.sjelle-autogenbrug.dk

En moderne genbrugsvirksomhed med fokus på 
kvalitetsreservedele fra nyere biler med lavt kilometertal.
Vi leverer altid den rigtige vare til aftalt tidspunkt!



Viby Pava Center ApS
Fabrikvej 4 · 8260 Viby J · Tlf. 8628 2588
viby@pava.dk · www.vibypavacenter.dk

Hos Viby PAVA Center går vi ALDRIG 
på kompromis med kvaliteten af vores 
arbejde. Undervognsbehandling af din 
bil er en 100 % tillidssag. Vi er nøjereg-
nende med at udføre vores arbejde til 
“punkt og prikke”. Pava – Den originale

”Vi bruger 

Opel i Viby, fordi prisen 

er i orden, og fordi der 

aldrig er noget bøvl.”

Simon Jæger, 

Bytømreren A/S

”Det er rart at handle 

bil med Jon, og Movano 

ladvogn passer til vores 

behov blandt andet pga. 

3,5 ton på krogen.”

Per Møller, 

Brolæggeren A/S

”Jeg købte Movano 

mandskabsvogn af Jon 

og sparede 48.000,- 

i afgifter. Bilen er 

100% i orden.”

Niels Murer ApS
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 Din danske kvalitetsleverandør af 
reservedele til autobranchenDu �nder os i Hasle, Højbjerg, Risskov og Tirstrup.

Besøg os på  www.lakspecialisten.dk og læs mere 

Læsøvej 9A
8382 Hinnerup

Tlf: 30 709 709
mail@mbmontage.dk
www.mbmontage.dk

Montering og service af håndfri løsninger

Kvalitetsbiler fra Opel i Viby siden 1948
•  Familiedrevet virksomhed nu på 2. generation
•  Rådgivning og samarbejde
•  Få et skræddersyet tilbud inden for 24 timer
•  Vi kommer gerne på besøg hos dig

Opel i Viby
Motor-Depotet A/S
Hasselager Alle 1
8260 Viby J
Tlf.:  86 28 24 00 
Mobil: 21 26 67 07
E-mail: jon@motor-depotet.dk
Web: www.motor-depotet.dk

Bilbranchens salgsværktøj 
siden 1989 

www.bilinfo.net

5 Opel-serviceløfter til erhverv
1. Ingen tidsbestilling – du får diagnosen straks
2. Kort ventetid – vi udfører reparationen, mens 

du venter Garanti for udskiftning af sliddele 
samme dag

3. Direkte reparatørkontakt – kontakt vores CV 
Hotline for råd og vejledning

4. Alternativ transport ved driftsstop, hvor repa-
rationen varer mere end 3 timer

5. Opel Assistance med vejhjælp

Værkstedschef Stefan Jensen
86 28 24 00

”Jeg ved, at Jon 

altid leverer det lovede 

til den rigtige pris 

– hver gang.”

Lars Jørgensen, 

Poul Pedersen A/S


