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Audi, BMWog Mercedes. Det er primært tyske
bilmærker i topklassen, der fylder det store
udstillingslokale hosWK Biler på Smedevej 13
i Sædding. Og i dette segment - tyske køre-
tøjer af høj kvalitet - erWK Biler den absolut
førende forhandler i området.
- Lige siden vi besluttede at specialisere os

indenfor brugte, tyske kvalitetsbiler, så har vi
oplevet stigende interesse hos både virksom-
heds- og privatkunder. Ikke kun lokalt, men
faktisk fra hele Danmark, fortællerWesam
Koftan.
- Tyske biler er kendt for at være kram! Når

en kunde for eksempel beslutter sig for at
købe en tre, fire år gammel Mercedes, så er
bilen faldet i værdi, men der er stort set tale
om den samme bil, som dengang den var ny.
Holdbarhed, udstyr og kvalitet er helt i top i
dette segment, og køreglæden er velkendt,
tilføjerWesam Koftan, mens han viser rundt
udstillingslokalet.

Velassorteret salgsudstilling
WK Biler blev stiftet afWesam Koftan i 2012
på Smedevej, efter at han havde overtaget
Jørgen Vestergaard Biler på samme adresse. I
starten satsede virksomheden på mere almin-
delige brugte biler, men med tiden begyndte
importen af de mere lukuriøse biler at præge
forretningen.
Sidenhen er forretningen blevet udvidet

med 1500 kvadratmeter salgsudstilling på den
anden side af vejen - nemlig Smedevej 6 -
hvorWK Biler har til huse i dag.

ANNONCE

Et eldorado af
kvalitets-biler på Smedevej

Alle, der er på udkig efter en brugt, tysk kvalitetsbil, skylder sig selv at besøge
WK Biler på Smedevej i Sædding, hvor salgsudstillingen byder på et

sandt eldorado af Mercedes, Audi og BMW.

kører ofte afsted med bilen samme dag. For
den voksende skare, der kommer langvejs fra
- for eksempel København - er det en fordel
at have mange alternativer at vælge imellem,
sigerWesam Koftan.

Finansiering efter behov
At sælge biler betyder også, at der skal til-
bydes fornuftig finansiering til kunderne. Her
kanWK Biler sammensætte den helt rigtige
model for kunderne - ligesom virksomheden
naturligvis tilbyder alle typer leasing til både
privat- og virksomhedskunder.
Der er seks måneders garanti på alle biler

under fem år - eller 150.000 kilometer, og 24
måneders reklamationsret på samtlige biler.
Kunderne kan d½esuden tilvælge en ekstra
garanti på ét eller to år for en mindre merpris.
- Kunderne skal følge sig trygge ved at

handle hosWK Biler. Vores værdier hviler so-
lidt på loyalitet og troværdighed, hvor visionen
er at være blandt Danmarks bedste indenfor
pris, kvalitet og ikke mindst service, under-
stregerWesam Koftan, som for alvor lærte
værdien af god kundeservice igennem sine
mange år som ansat indenfor detailforretning.
- Vi har formået at vokse, fordi kunderne

ved, at vi driver en seriøs forretning. Lokale
bilkunder ved, at de ikke behøver at køre ud af
Esbjerg for at købe en brugt, tysk kvalitetsbil.
Og vi glæder os over et voksende antal kun-
der, som gerne kører langt for at handle hos
WK Biler, sigerWesam Koftan.Fakta om WK Biler

Virksomheden blev etableret i 2012, og
forhandler i dag primært brugte BMW,
Mercedes og Audi, som bliver importeret
direkte fra Tyskland. WK Biler har altid 40
eller flere biler i salgsudstillingen, og kan
desuden importere specielle modeller på
kort tid efter kunders ønske. Til kunderne
kanWK Biler tilbyde både forskellige typer
finansiering og garanti. Udover salgsafde-
lingen på tre personer, harWK Biler også
eget værksted til klargøring af biler, hvor
der er to ansat.

www.wkbiler.dk

En gennemgående filosofi hosWK Biler er,
at hvis man skal tiltrække kunder, så må man
have varen på lager. Derfor er der altid om-
kring 100 biler at vælge i salgsudstillingen:
- At vi har et usædvanligt stort udvalg be-

tyder også, at vi henvender os til kunder med
forskellige behov. For eksempel er der mange
lokale kunder, som besøger os, når de ved,
at vi har fået en speciel model hjem. Og de

Vi har formået at vokse, fordi
kunderne ved, at vi driver
en seriøs forretning.

Wesam Koftan
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