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Ved kjøp av nye 
Mercedes-Benz eller Peugeot 
PERSONBIL: 
Velg mellom ladeboks 
ferdig montert eller 
3 års servicekontrakt. 
(gjelder ikke GLE eller GLS)

BRUKTBIL: 
velg mellom 
Kampanje-rente eller 
servicekort inkludert.

EU-KONTROLL

50% 
(gjelder kun 
Peugeot/Mercedes)

SERVICE

25%
(gjelder ikke 
last/buss)

 Ved kjøp av nye 
Mercedes-Benz eller Peugeot 
VAREBIL: 
Velg mellom frontbøyle 
m/ledbar, Serviceavtale 
eller vinterhjul på kjøpet.
 (gjelder ikke Sprinter)



Gumpens Auto Grenland er et av 
landets største bilanlegg og forhandler 
av Audi, Volkswagen, Volkswagen 
nyttekjøretøy og brukte biler. Nå kjører 
bilforhandleren i gang med bilweekend 
og har masse gode tilbud!

Bilforhandleren holder til i splitter nye lokaler 
på over 16.500 kvadratmeter, midt på grensa 
mellom Porsgrunn og Skien. Gumpens Auto er en 
total billeverandør med nye og brukte biler, egen 
klargjøringsavdeling, eget skadespesialistsenter, 
Norges største bruktbilhall på over 3.300 kvadrat 
og selger ca 2.500 nye og brukte biler i 2020.

LAGER LIV OG MORO I BUTIKKEN
Under bilmessen er Gumpens Auto Grenland 
klare for å lage litt ekstra liv og moro i butikken. 

• Her vil kundene våre finne ekstra gode 
tilbud fra alle våre avdelinger. Kjøper de 
for eksempel en ny Audi eller Volkswagen 
denne helgen får de med gratis vinterhjul, 
gratis Zvizzer lakkforsegling og en sesong 
med gratis dekkhotell, forteller Odd-Ivar 
Gundersen, markedssjef ved Gumpens Auto. 

Utover dette har Gumpens Auto store besparelser 
på både nye og brukte biler denne helgen. Hva 
med ny e-Tron med inntil kroner 154.000,- i 
kundebesparelse? Gumpens har i tillegg gode 
renter fra 1,99 prosent og kan tilby spylervæske 
til kroner 10,- ved kjøp av nye vindusviskere, som 
selvfølgelig også er rabattert med 25 prosent. 

KOMMENDE NYHETER HOS GUMPEN AUTO
Det er stadig noen lekre nyheter å finne hos 

Gumpens Auto og neste store fra Volkswagen er 
den helelektriske SUV ID 4. 

• Salget er allerede i gang og vi regner med 
å ha en bil å vise frem allerede før jul. 
Den kommer først som tohjulstrekker og 
så med firehjulstrekk neste sommer, sier 
markedssjefen. 

 
Neste store Audi nyhet hos Gumpens er Audi 
Q4 e-Tron og e-Tron GT. Begge bilene er 
helelektriske. Q4 er en litt mindre bil enn dagens 
e-tron og den nye e-Tron GT er en sportsbil med 
rå ytelser og kult design.

• Neste nyhet fra Volkswagen nyttekjøretøy 
er nye Caddy Cargo. Caddy Cargo har 
fått enda bedre kjøreegenskaper takket 
være en helt ny bakaksel og en rekke nye 
assistentsystemer som bidrar til langt mer 
behagelig kjøring, forteller Gundersen.

I tillegg til dette har Caddy Cargo også fått et 
betydelig oppgradert og romsligere førermiljø. 
Et helt nytt multifunksjonsratt sørger også 
for enklere betjening av bilens funksjoner 
takket være ergonomisk plassering av 
betjeningsknapper. Sikkerhetsmessig er dette 
kanskje den tryggeste bilen i bransjen, med hele 
19 førerassistentsystemer hvorav seks av dem er 
helt nye.

HVORFOR VELGE GUMPENS AUTO GRENLAND?
Det er mange grunner til å handle bil hos 
Gumpens Auto Grenland. Gumpen har blant de 
mest fornøyde kundene i landet og er flinke til å 
finne bilen som passer kundenes behov. Enten 
det er en sportslig bil, yrkesbil med tilpassede 

løsninger eller familiebil gjør Gumpens det de kan 
for at kundene skal bli fornøyde.

• Vi ønsker alltid å kunne levere kundene våre 
det lille ekstra, og strekker oss langt for å få 
svært fornøyde kunder, sier markedssjefen 
og fortsetter: 

• Når du handler bil av oss ordner vi alt for 
deg. Det kan være alt fra finansiering, dekor 
og forsikring til innredning, dekkhotell og 
verkstedtjenester. 

• Velkommen inn til Gumpens Auto Grenland - 
ditt komplette bilanlegg.

GUMPENS AUTO GRENLAND
• startet opp i Kristiansand i 1936 og har i dag over 420 ansatte fordelt på avdelinger i Lyngdal, 

Mandal, Kristiansand, Notodden og Grenland
• er opptatt av kundetilfredshet
• har splitter nye elbiler og hybridbiler 
• har delelager og autorisert bilverksted for Volkswagen og Audi
• har følgende verdier; humør, omtanke, redelighet og nytenkende

GUMPENS AUTO
GRENLAND 
- et av landets største bilanlegg 

Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn • Tlf. 24 03 55 00 • www.gumpen.no 

Vi skal styrke laget på Servicemarkedet hos Gumpens Auto Grenland. 
I den anledning søker vi 

BILMEKANIKERE 
med fagbrev og erfaring for å bli en del av teamet på mekanisk 
avdeling Volkswagen. Produktene er i stadig endring som gjør 
hverdagen variert og spennende. Du må trives med høyt tempo i et 
kompetansemiljø som gjør sitt ytterste for kundene våre. 

Gumpens Auto Grenland:
Gumpens Auto er et familieeid bilkonsern med 11 forhandlere lokalisert i Vest-Agder og 
Telemark. Vi representerer hele ni bilmerker og har over 400 dyktige og motiverte 
medarbeidere. Siden 1936 har vi dyrket bilkunnskap og jobbet for kundens beste, noe vi 
også skal gjøre i fremtiden. 
Gumpens Auto Grenland omsatte for mer enn 600 MNOK i 2017 som forhandler av Audi 
og Volkswagen personbil og nyttekjøretøy. Vi har nettopp flyttet inn i et topp moderne 
bilanlegg på 13.600 kvm med nybilsalg (Volkswagen og Audi), bruktbilsalg, mekanisk 
verksted, skadeavdeling, delelager, bilklargjøring og dekkhotell.

For å komplettere teamet trenger vi nå dyktige mekanikere.
Ta kontakt om det er interessant for deg.

Kontaktperson er Svein Erik Olsen, tlf 90768351, epost: svein.erik.olsen@gumpen.no

Kvalifikasjoner:
• Fagbrev som bilmekaniker
• En god lagspiller med god 
 individuell kompetanse
• Liker å jobbe prestasjonsrettet og 
 med høyt tempo
• Kvalitet i alt du utfører – riktig 
 første gang
• Evne til å jobbe selvstendig
• Godt humør og stå-på-vilje
• 3-5 års erfaring fra tilsvarende virksomhet

Vi tilbyr:
• Et dyktig og dedikert team som 
 medarbeidere
• Sterke merkevarer
• En komplett produktportefølje
• Mulighet for personlig utvikling
• Opplæring/kurs hos forhandler 
 og importør
• Våre grunnverdier er Humør, Omtanke, 
 Redelighet og Nytenkende.
• Konkurransedyktige betingelser

ANNONSØRINNHOLD
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Åpningstider: 08.00 - 16.30 /TORS: 0900 - 1900 / LØR 11 - 15
Tlf. 915 08 555 / post@bilia.no

BMW X2 25e 4x4 - automat, ladbar hybrid

BMW 330e xDrive 4x4 - automat, ladbar hybrid

MINI Countryman ALL 4 SE Essential ladbarhybrid

BMW X3 30e 4x4 - automat, ladbar hybrid

BMW i3 Charged Plus helelektrisk

MINI Electric helelektrisk

Leasing 4 år/40.000 km
0 kr innskudd/ etabl.gebyr 5.488,-
Inkludert vinterhjul og serviceavtale
Månedsleie 4.000,-
Totalkostnad 197.488,-

Utstyr:
M sport
Navigasjon
Head Up
LED lys
Sensor foran og bak + ryggekamera
++++

Leasing 4 år/ 40.000 km
0 kr innskudd/ etabl.gebyr 5.488,-
Inkludert vinterhjul og serviceavtale
Månedsleie 5.500,-
Totalkostnad 269.488,-

Utstyr:
M sport
Hengerfeste
Navigasjon
LED lys

Leasing 4 år/ 40.000 km
0 kr innskudd/ etabl.gebyr 5.490,-
Inkludert vinterhjul og serviceavtale
Månedsleie 3.800,-
Totalkostnad 187.890,-

Utstyr:
Navigasjon
LED lys
Blåtann
DAB+
Cruisekontroll
Multimediaskjerm

Leasing 4 år/ 40.000 km
0 kr innskudd/ etabl.gebyr 5.488,- 
Inkludert vinterhjul og serviceavtale
Månedsleie 5.700,-
Totalkostnad 279.088,-

Utstyr:
M sport
LED lys
Hengerfeste
Navigasjon
Parkeringsassistent

Leasing 4 år/ 40.000 km
0 kr innskudd
etabl.gebyr 4.390,-
Inkludert vinterhjul og serviceavtale
Månedsleie 3.850,- 
Totalkostnad 189.190,-

Utstyr:
Navigasjon
LED lys
Blåtann
DAB+
Sensor foran og bak inkl. kamera
++++

Leasing 4 år/ 40.000 km
0 kr innskudd/ etabl.gebyr 4.390,-
Inkludert vinterhjul og serviceavtale
Månedsleie 4.000,- 
Totalkostnad 196.390,-

Utstyr:
Navigasjon
Ryggekamera
Comfort Access
Cruisekontroll
Sportsseter

Månedsleie og totalpris vil variere med 
rentenivået

Månedsleie og totalpris vil variere med 
rentenivået

Månedsleie og totalpris vil variere med 
rentenivået

Månedsleie og totalpris vil variere med 
rentenivået

Månedsleie og totalpris vil variere med 
rentenivået

Månedsleie og totalpris vil variere med 
rentenivået

Alle som handler bil denne helgen får med 
GRATIS LADEBOKS OG STANDARD MONTERING



BILWEEKEND

Messetilbud kun 31. okt - 1. nov

Besøk oss for fantastiske messetilbud!

FØRSTE SERVICE
INKLUDERT VED BESTILLING

AV NY BIL!

Søndag 1. nov
12.00 – 15.00

Lørdag 31. okt
10.00 – 16.00

25%
ved bestilling av
Continental dekk

Skiboks Packline
BX Stream XL 3.499,-

Kampanjepris

20% på service ved bestilling i disk

Alle tilbud gjelder ved oppmøte i butikk.

Besøksadresse: Grønlikroken 3, 3735 Skien
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