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Velkommen til RTT
2017 – vores mål er fortsat, at vi vil være 
de bedste i vores branche. Det skal være 
hos os, du får den højeste kvalitet og den 
bedste service – og det, uanset hvor i 
landet du besøger os.

Nyt i RTT
For at være forrest sker der fortsat nyt 
i RTT. Det er blevet endnu nemmere at 
være kunde hos os. I år udvider vi vores 
afdeling i Vejle med hele 650 m2, ligesom 
vi opfører en ny topmoderne vaskehal. 
Med andre ord – også i Vejle kan du få 
monteret alt under ét tag. 

Også i Søborg sker der nyt:
Vi har udvidet med et pladeværksted 
med over 30 års erfaring, og mod slutnin-
gen af 2017 udvider vi igen og  glæder os 
til at indvie en ny og større vaskehal.

Medarbejderne
Arbejdsglæde er overskriften på vores 
dagligdag. Vi stræber efter, at det skal 
være sjovt at gå på arbejde, for det er ve-
jen til større resultater til glæde for både 
vores kunder og medarbejdere.

Det er derfor, der er højt til loftet hos 
RTT.

Vi har på landsplan over 75 medarbej-
dere, der er de dygtigste inden for deres 
felt. Medarbejdere, der sætter en ære i at 
opfylde dine ønsker og behov.

Socialt ansvar
RTT vil gerne bidrage til at holde hjule-
ne i gang i dansk erhvervsliv, ligesom vi 
ønsker at være et eksempel for vores 
medarbejdere og samarbejdspartnere.

Derfor har vi valgt at arbejde tæt sam-
men med lokale job- og integrationscen-
tre.

Vi har jævnligt flere virksomhedsprakti-
kanter ansat – hvilket er en sand win-win 
situation både for os og for praktikanter-
ne. 

For de ledige åbner praktikken mulighe-
den for at prøve sig selv af i en praktisk 
hverdag på en rigtig arbejdsplads, hvilket 
kan føre til et fast job. Og vi får mulighe-
den for at spotte en ny, mulig medarbej-
der.

Vores erfaring er, at virksomhedspraktik 
ofte er første skridt på vejen til en ansæt-
telse. 
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Velkommen til RTT  -  Din

Overblik og indblik

Med det nye katalog giver vi dig et over-
blik og et indblik i, hvad vi kan tilbyde 
dig og din bil.

Har du brug for at få et specifikt tilbud 
eller få en 
snak om, hvad 
vi kan gøre for 
netop din bil, 
er du meget 
velkommen til 
at kontakte os. 

På gensyn

Claus Jønck
Adm. Direktør
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Gør køreglæden total. Vi har alt til din 
bil.

Vi kan gøre din bil mere personlig, og vi 
imødekommer dine personlige ønsker 
med vores indvendige og udvendige 
ekstraudstyr.

RTT har altid et bredt udvalg af ekstra 
udstyr på lager.

Med et bredt udvalg sikrer vi os, at vi 
bedst muligt kan opfylde de ønsker, du 
måtte have til udstyret til din bil. 

Vi stiller lige så høje krav til vores leve-

randører som til os selv. Vi bruger derfor 
meget tid på at finde de helt rigtige leve-
randører og garanterer derfor holdbar-
hed og funktionalitet, så du som kunde 
bliver helt tilfreds.

Mange af vores varer er bilspecifikke og 
leveres i forskellige modeller, hvilket sik-
rer at produktet passer præcist til din bil.

Totalleverandør

Sædeovertræk

Trin med træk

Tagbøjler

Sikkerhedsgitter

Måtter

Aktiv mobilholder

Anhængertræk

Sidetrin

Bilspecifikke og mange muligheder.

Forebyg indbrud. Fås som standard eller
speciallavet

Bilspecifikke og meget robuste.

Bilspecifikke modeller lavet i bedste kvalitet. Trin i 
galvaniseret jern, skridsikkert og meget robust.

Bilspecifikke og i luksuskvalitet.

Bilspecifikke modeller lavet i bedste kvalitet. Trin i 
galvaniseret jern, skridsikkert og meget robust.

Bilspecifikke og i flere kvaliteter. Fås i gummi og 
stof.

Installeres så der ikke er kabler, som hænger og 
generer.

EKSTRA U
D

STYR
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RTT er den førende leverandør af
bilindretninger og mobile transportløs-
ninger. Når du vælger RTT, vælger du 
kvalitets-, produkter, arbejde og service.

Med levering af hundredevis af indretnin-
ger gennem tiden har vi tilegnet os den 
erfaring der gør os til din bedste samar-
bejdspartner.
 
Udover at indrette lette erhvervskøre-
tøjer, indretter vi også biler til handel og 
industri og håndværkere.

Vi har udvalgt de samarbejdspartnere, 
der leverer de bedste produkter, og 

vores kompente og dygtige personale 
brænder for deres arbejde.

Sortimo´s produkter giver dig mulighed 
for at indrette din bil med de bedste kva-
litetsprodukter, der er nemme at rengø-
re, og du kan sammensætte en løsning, 
der passer lige til dit behov.

Sortimo har designet forskellige produkt-
linier, der er målrettet den individuelle 
håndværkers behov. Dette øger fleksibili-
teten i mobilitet, robusthed og orden.
 
Sikkerheden i alle linjerne er i højsædet, så 
mulighederne for at sikre din last er mange.

Bilindretning

Vognbund og sider

Reoler og skuffer

Dobbeltbund

Kuffert og boxe

Lastsikring

Tilbehør

Mobile enheder

Flexrack

Optimalt når der er pladsmangel i varerummet.

Produkterne er transporttable og intergrerbare i 
den øvrige indretning.

Kan anvendes som værkstedsindretning, trans-
portsystem, værkstedsvogn og arbejdsstation.

Flexrack er udviklet til sikker transport af pakker i 
post-, pakke- og kurérservicebranchen.

Beskytter og fungerer som fundament for den 
stærke montage.

Orden i bilen hjælper med at reducere søgetiden 
og arbejde effektivt.

Til sikker transport af gods placeret på gulvet i 
lastrummet. Surringspunkter giver stor fleksibilitet.

Vi har et stort udvalg af tilbehør i serien der letter 
din hverdag.
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Indretningsmulighederne er mange 
med Sortimo’s løsninger og produkterne 
er bil- og branchespecifikke.

Vores sælgere har specialiseret sig i Sorti-
mo´s tegneprogram, der kan indrette dit 
nye varerum præcis, som du ønsker det, 
og du har hermed muligheden for at se det 
og ændre det, inden bilen bliver indrettet.
 
Orden i din varebil sikrer dig som profes-
sionel, effektivitet i din hverdag. Du kan 
have flere varer og mere værktøj med, og 
den effektive indretning medvirker til, at 

du hurtigere kan finde det rette værktøj.

Med lastsikring kan du også sørge for, 
at lasten er fastsurret, hvilket øger din 
sikkerhed.
 
På denne side ser du 3 indretninger til 3 
forskellige behov.

I alle tre tilfælde har kunden selv været 
med i hele processen fra start til slut. 

Dette giver tryghed for dig og tilfredse og 
glade kunder for os.

Orden og
effektivitet
i din hverdag
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AU
TO
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IK Lad os løse din opgave, vi udfører 
naturligvis både standard og special-
løsninger.
 
Hos RTT installerer, diagnosticerer og 
reparerer vi autoelektronik på taxaer, 
varebiler samt personbiler.

Elektronikken i moderne biler bliver 
stadig mere kompleks, derfor sørger RTT 
for at have et veluddannet personale ,  
løbende  efteruddannelse og det nyeste 
udstyr.
 

RTT har blandt andet specialiseret sig i 
sikkerhedsudstyr og samarbejder med 
forsikringsselskaber. Flere tusinde biler 
stjæles hvert år, og endnu flere bliver 
udsat for hærværk og indbrud. Med 
bilalarm eller videoovervågning kan du 
undgå eller begrænse ubehagelige over-
raskelser.
 
Vores kompetence rækker langt ud over 
standard produkter, derfor fremstiller 
vi også en række specialprodukter efter 
ønske, til for eksempel bilimportører, 
autoforhandlere, taxiselskaber samt stor-
kunder som Dong og Falck.

Auto-elektronik

Belysning

Navigation

Alarm

Bilvarmer

Satelitovervågning

Bakkamera

Inverter

Alkolås

Beskyt mod indbrud. Fås i flere mærker og 
prisklasser.

Med Webasto bilvarmer får du bedste kvalitet. 
Undgå koldstart og få øget komfort.

Vi har et stort udvalg i invertere/omformere
fra 150W.

Få en effektiv metode til at forhindre 
spirituskørsel.

Professionelle løsninger til indvendig og udvendig 
belysning af varebilen.

RTT forhandler Pioneer, der har bilspecifikke 
modeller så rammer og interface passer.

Få markedets bedste GPS sporing og GPS 
tracker, som samtidig er forsikringsgodkendt.

Vælg installation over original anlæg eller
ekstern skærm.
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PLAD
EVÆ

RKSTEDNyt pladeværksted i 2017, er nu 
kommet til vores lokaler i Søborg.

Pladeværkstedet har mange års erfaring 
i udbedring af buler, rustskader og andet 
pladearbejde på alle biltyper og mærker.

Typisk vil det dreje sig om forsikringsska-
der, og her har vi samarbejde med alle 
forsikringsselskaber.

Vi betragter os som din partner i disse 
sager og hjælper dig fra start til slut.

Får du repareret din bil på RTT´s plade-
værksted, kan vi sætte folien direkte på 
for dig, og vi garanterer resultatet. Ved at 
benytte RTT til pladearbejde sparer du et 
besøg og en unødvendig ventetid på 2-3 
måneder, og resultatet og kvaliteten er i 
top.

Alle reparationer udføres med garanti.

Vi har følgende:

• Samarbejde med Trafik

• Udretning af buler

• Rep./udskiftning af ruder

• Udbedring af rust

• Genopbygning af store
 skader

• Genopretning sikres med 
 Celette-bænk

• Ingen unødig ventetid 

• Folie påsættes direkte efter 
 pladearbejde udført af RTT 
 og dette med garanti der
 dækker lakeringen

Pladeværksted

Store skader Slibning Små skader
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Bilpleje
Vi holder din bil lækker, og der er flere 
grunde til at holde sin bil ren og lækker 
både indvendigt og udvendigt:
 
·  Der er stor signalværdi i at køre i en 
 pæn og velduftende bil
·  Bilen holder sin værdi længere
·  En ren motor minimerer risikoen for 
 komplikationer med elektronikken
·  Man passer bedre på sin bil, når den 
 bliver plejet
 

Hos RTT er vi eksperter i at pleje biler. Vi 
servicerer både store virksomheder, der 
outsourcer pleje af deres bilpark, og pri-
vatkunder, som ønsker at forkæle sig selv 
med en komplet rengøring af deres bil.

Spuling og vask

Motorvask

Polering

Støvsugning

Aftørring

Fælgrens

Sæderens

Lakkonservering

Lakken grovpoleres for at fjerne ridser og ujævnhe-
der. Herefter finpoleres for at få helt glat overflade.

Hele bilen støvsuges grundigt for snavs.

Efter grundig støvsugning indsæbes sæderne. 
Dernæst støvsuges den beskidte væske op.

Få det bedste resultat og granti, hvis du kommer 
med din nye bil INDEN første bilvask.

Bilen påføres specialsæbe, håndvaskes og spules 
grundigt.

Efter en motorvask stråler motoren som ny igen.

Arbejdet udføres grundigt og skånsomt i hånden.

Efter grundig afrensning bliver fælgene tørret af 
i hånden.

BILPLEJE

Kvalitet er vores varemærke!



9RTT 2017

BILPLEJE

Vi går grundigt til værks både udven-
digt og indvendigt, og vi sætter en ære i 
at aflevere en ren og velduftende bil, der 
næsten ser ud som ny igen.
 
Indvendigt fjerner vi selv det mest hård-
føre snavs, dyrehår og madpletter.

Vi vasker og renser også motorrummet 
for snavs og olierester.
 
Udvendigt vasker og polerer vi bilerne 
med håndkraft, hvilket gør os i stand til 
at holde øje med lakken og være ekstra 
grundige.

Vi bruger den bedste kvalitet af bilple-
jeprodukter, som får lakken til at holde 
bedre og se flottere ud i længere tid.
 

Hos RTT bruger vi professionelle bilpleje-
maskiner og -produkter, der både renser 
og beskytter.

Vores produkter er miljøvenlige, og vi 
genbruger vores vand for at beskytte 
miljøet
 
Du kan for eksempel vælge imellem to 
forskellige kategorier:
 
1. Vores helt store luksusklargøring som 
 f.eks. ved et brugerskifte, så bilen igen 
 står som ny

2. En basisrengøring af bilen, når den 
 bare lige trænger til en mindre tur

Masser af knofedt

Kabinerens Fælgrens Sæderens

Før Før FørEfter Efter Efter
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Basis Basis-plus Luksus

Indvendig bilpleje
Støvsugning af kabinen √ √ √

Rudepudsning √ √ √

Spejlpudsning √ √

Tømning af kabinen for løse genstande √ √

Blæsning af kabinen med luftstuds √ √

Kabinens plast og vinyler afrenses √ √

Kabinen renses √

Kemisk rensning af sæder og tæpper √

Finish √

Udvendig bilpleje
Vask af lak, ekstra grundig med blæsning og håndaftørring √ √ √

Rudepudsning √ √ √

Opfriskning af dæk √ √ √

Grundrens af lak √ √

Rensning af kaleche √ √

Grundrensning og spuling af motorrum og falser √ √

Maskinpolering af lak √

Lakkonsevering √

Inderskærme spules √

Finish af motorrum √

Finish √

Det gør vi for din bil
Bilpleje pakker 
Vælg en af vores 3 standardløsninger 
eller sammensæt selv din helt egen
bilplejepakke.

Lad RTT forkæle din bil.

Alle biler bliver vasket nænsomt men ef-
fektivt  i hånden, for at sikre at resultatet 
bliver bedst muligt og intet overset.

Tillægsydelser
Dyrehår 

Biler i ekstra slem tilstand

Rens af klimaanlæg

Lakkonservering
Kun fabriksnye biler

Polering og coating af forlygteglas

Rensning af kaleche

Imprægnering af kaleche

Ozonbehandling
(fjerner grim lugt, f.eks tobaksrøg)

Imprægnering af stofsæder

Imprægnering af lædersæder

BILPLEJE

Flere ekstra
muligheder
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Taxi-service
Vi ved hvor vigtigt det er for dig at 
komme hurtigt på gaden igen.
 
Fantastisk internt samarbejde, god koor-
dination sammenlagt med totalleverance 
betyder, at vi har minimeret din ventetid 
mest muligt.
 
RTT er taxameterkontrollant og godkendt 
til at installere, kontrollere, indstille og 
plombere taxametre og kontrolapparater 
i taxier. RTT er også godkendt til at repa-
rere taxianlæg. Vores specialuddannede 
teknikere reparerer i dag Taxi-anlæg for 
de fleste af taxisselskaber i Danmark. 
Vores dygtige teknikere kan hjælpe med 

reparation af alt Taxi udstyr. På vores 
egne elektronikværksteder reparerer vi alt 
fra printere til taxameter, og terminaler. 
 
RTT har været med siden Taxameterets 
spæde begyndelse og har hele tiden 
fokuseret på at kunne levere så bred en 
produkt-pallette som muligt. De seneste 
års sammenlægninger, opkøb og udvidel-
ser har betydet, at vi nu er landsdækken-
de og totalleverandør samt den største 
udbyder af Taxi-sevice.
 
Medarbejderne i vores dygtige taxi-team 
er alle specialister på deres felt og klar til 
at opfylde dine ønsker.

Rudeskift

Pladearbejde

Folie

Videoovervågning

Klar til salg

Taxi-udstyr

Sædeovertræk og måtter

Træk og cykelstativ

Folien monteres og kan afmonteres på vores 
eget værksted.

Få sikkerhed for at have dokumentationen i 
orden, hvis uheldet skulle være ude.

Skån bilen med vores bilspecifikke modeller.
Fås i forskellige farver og kvaliteter.

Vælg mellem flere modeller.

Forruder, bagruder og sideruder. Vi skifter alle 
slags bilruder.

Vi udbedrer skaderne på bilen, alt fra små 
skrammer til store skader

Den frikørte taxa gøres klar til salg, så den står 
som ny.

RTT leverer og installerer alt i udstyr.

TAXI SERVICE
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FO
LIE

Bilindpakning, dekoration, skiltning og 
facader, opgaverne vi udfører er mange.

Vores folieafdeling er gennem de sidste 
par år vokset markant, og med mere end 
15 års erfaring samt mere end 10.000 
bilindpakninger på cv’et er vi i dag blandt 
de største inden for foliering af biler.

Blandt vores ansatte har vi dygtige skil-
teteknikkere, og montører der skærer og 
fræser de flotteste skilte og facader.

Har du brug for hjælp til et logo eller 
design af en bil eller en facade, så er du 
kommet til det helt rigtige sted. Vores 

dygtige grafikere kan hjælpe dig lige fra 
idéfasen til det færdige resultat.

Der er stor forskel på kvaliteten af folien, 
arbejdsprocessen og præcisionen.

RTT lægger vægt på, at arbejdet udføres 
korrekt, og vi bruger de bedste kvalitets-
materialer på markedet til arbejdsopga-
verne.

Inden monteringen af folien sørger RTT 
for vask og rengøring af bilerne. Denne 
grundige rengøring samt efterbehand-
lingen med korrekt montering og varme 
sikrer bedste kvalitet og holdbarhed.

Folie

CVR stickers

Dekoration m. print

Solfilm

Fuldindpakning i folie

Beskyttelsesfolie

Fuldindpakning i printfolie

Dekoration

Produktion & montering

Effektiv afskærmning mod solens stråler,
samtidig med at det er flot og ser eksklusivt ud.

Vælg din helt egen farve på bilen og samtidig 
beskytter du lakken.

Montering af folie, tekst og logoer i flere farver, 
efter godkendt design.

Fremstilling og montering af logo, dekoration og 
tekst i skærefolie eller storprint alt efter opgaven.

Fremstilling og montering af lovpligtige
CVR-stickers skåret i folie.

Montering af print/billeder  i kombination med 
dekoration og logoer i skærefolie.

Unik beskyttelse af lakken mod stenslag, vask, rid-
ser mm. Glansen i lakeringens farvespil bevares.

Hele bilen er indpakket. Dørhåndtagene kan af-
monteres og folieres for at få et fuldendt resultat.
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Den rigtige løsning styrker din identitet 
og dermed din forretning. Vi hjælper dig 
med at designe den helt rigtige løsning til 
dig. Vi producerer løsninger til personbiler, 
varebiler, lastbiler, busser, trailere, con-
tainere, motorcykler, samt til facader og 
butiksvinduer. 

Mulighederne er uendelige, og resulta-
terne er den forskel, der betyder, at man 
bliver set. Folien øger gensalgsværdien, 
da den beskytter den originale lak mod 
ridser og stenslag.  Design, farver og logo 
øger kendskab, giver information og skaber 
genkendelsen. 

· Folie:   Mere end 70 forskelliige 
  farver i blank eller mat,
  stållook eller chrome

· Print: Blank/mat, gulv- og vægprint 
  samt windows graphic

·	 Effekt:  Refleks-, selvlysende-,
  magnetfolie

· Facader:  PVC, aluminium, stål – med
  folie, tekst, logo eller print
  påmonteret

· Vinduer:  Frostet folie, skåret tekst og 
  windows graphic (One Way)

Visuel identitet og grafisk design

Farveskift af køleboks til cykel i mat metallic blå 
folie med dekoration.

Indpakket i blå indpakningsfolie og printfolie samt 
logo og tekst i skærefolie.

Fuldindpakning i metallic brown folie og kromlister 
indpakket i blanksort folie.

Vægdekorationer, skilte, skåret folie, print på 
banner og meget mere, mulighederne er mange.

Fuldindpakning af campingvogn i rød folie med 
dekoration i hvid skærefolie.

Porche 911 indpakket i blank hvid folie med 
printet Martini-logo.

Udskårne bogstaver, skilte med dekoration eller 
blot folie, kun din fantasi sætter grænsen.

VW Transporter indpakket i mat blå
metallic folie med skåret firmalogo i sølv.

Cykelboks

Stor varebil

Campingvogn Privat personbil

Indendørs skiltning

Sportsvogn

ButiksfacaderVarebil
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TILFREDSE KUNDER 
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”One-stop-shop til de rigtige priser”

”Vi har valgt RTT som leverandør, fordi de
har et fuldt program til at eksekvere en
smertefri levering af en færdig varebil, så
der er mindst mulig hovedpine for os i
bestillings- og leveringsfasen. Vi er meget 
tilfredse med RTT,”
siger Sebastian Vibe-Petersen, Eksport 
Manager for International sales i firmaet 
Scanomat.

Scanomat er en danskejet virksomhed,
der producerer, udvikler og markedsfø-
rer professionelle kaffebryggere.

Firmaet har forhandlere i over 46 lande 
verden over og har 11 varebiler i Dan-
mark.

Scanomat benytter sig af de fleste af de
services, som RTT udbyder.

”RTT tog sig tid til at lade vores montør
indrette sin egen varebil efter hans
ønske, og de var gode sparringspartnere,
da vi leverede grafikken til folieringen.
Kvaliteten af det leverede arbejde var til
UG”.

Sebastian Vibe-Petersen
Export Manager

”Arbejdet	er	virkelig	flot	udført”

Den travle skorstensfejer Marc B. Ze-
pernick, der har virksomhederne ”Dansk 
Ventilationsrens” og Skorstens-teknik.dk 
skulle have lavet indretning og reklame 
på flere af sine biler og valgte RTT som 
leverandør. 

”Den gode dialog vedrørende en opga-
ve, samt de rimelige priser gjorde, at jeg 
også valgte RTT denne gang. Arbejdet er 
virkelig flot udført.

Dialogen vedrørende ideer og 
småændringer  blev udført super profes-
sionelt”

Da Marc blev spurgt til, om der var udfor-
dringer undervejs, tilføjer han: ”En sidste
øjebliksændring fra min side blev klaret
uden problemer, endda med svaret;
Vi sagde jo, vi kunne trylle…”
siger han smilende.

Marc fortsætter: ”Med en fremtidig
udskiftning af flere varevogne, er jeg ikke
i tvivl om, at RTT er en fremtidig samar-
bejdspartner, som jeg varmt kan anbefale.
 
Marc Bring Zepernick,
Skorstensfejeren i Herlev, Ballerup & Værløse

”Vi føler, at RTT går en ekstra meter
for os”
”Caverion har været kunde hos RTT i ca.
to år, og har været rigtig glade for samar-
bejdet.

RTT kendte vi ikke, og vi brugte derfor 
andre leverandører, men blev gjort 
opmærksom på virksomheden, fordi vi 
kendte salgschefen, der dengang var 
nyansat hos RTT. 

Vi leverer el, VVS og ventilation, og har 
servicekontrakter med en lang række 
kunder, der får foretaget planlagt
og forebyggende vedligehold.

Hos Caverion bruger vi RTT til klargøring
og brugerskifte samt til reklame på biler-
ne.

Vi er imponeret over serviceniveauet, og
vi bliver behandlet godt, ligesom vi er til-
fredse med prisniveauet og føler, at RTT
går en ekstra meter for os ligesom de
prioriterer både små og store opgaver.

Vi håber på, at RTT udvider i Jylland, så vi
også kan benytte dem der.”

Michael Jørgensen
Indkøbschef

”Min bil bliver som ny igen”

”Der er mange steder, man kan afleve-
re sin klassiske bil, når den skal gøres 
sommerklar. For mig handler det om tillid 
til, at min bil er i trygge hænder. Hos RTT 
bliver min gamle bil som ny igen, der er 
aldrig lang ventetid, og folk ved hvad de 
laver.”

Felix Smith, Radio- og Tv-vært

”God feed back på mine ideer”

Michael er selvstændig håndværker med 
speciale i byggeopgaver.
”Hele forløbet fra start til slut var smidigt. 
Det endelige resultat er jeg rigtig tilfreds 
med. Jeg har fået reklame på bil nr. 2 nu, 
og jeg vil fremover også få lavet mine bi-
ler hos RTT, da prisen er rimelig,  servicen 
rigtig god og ventetiden kort.

Michael Lieberkind, mlhåndværk.dk
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”Resultatet har 
givet genlyd gen-
nem hele vores 
organisation ”

BALCO KONTECH 
er en af Danmarks 
største altan-pro-
ducenter.

De designer og 
producerer selv deres altaner. Deres 
varebiler bliver blandt andet brugt til 
deres serviceteknikere og til rullende 
udstillinger.

Salgschef Henrik Bjørndal fik anbefalet 
RTT af bekendte. Balco Kontech stod til 
at skulle have skiftet logo samt have nye 
billeder på firmaets biler på grund af den 
nylige fusion af Balco og Kontech.

”Opstarten har været super god. Jeg blev 
glædeligt overrasket over de hurtige 
tilbagemeldinger, jeg fik, og den entusias-
me der blev lagt i opgaven. Der var hele 
vejen igennem god sparring, så resultatet 
kom til at fremstå helt rigtigt.

Resultatet har givet genlyd gennem hele 
vores organisation, der dækker 7 lande i 
Europa – alle er tilfredse med resultatet. 
Jeg ser frem til fremtidigt samarbejde.”

Henrik Bjørndal, Salgschef,
Balco/ Kontech

”Sparer tid og 
penge”

”RTT forstår at 
løfte en opgave og 
bærer den sikkert i 
mål, til trods for 
tidspres og kort 
deadline.

Det er essentielt 
for mig, da jeg står med en betalende 
og forventningsfuld kunde i den anden 
ende, der forventer, at få sin nye bil til 
aftalt tid. Resultatet er altid spot on, og 
skulle der ske en smutter, rettes den 
hurtigt og effektivt.

RTT Teamet har til fulde indfriet mine 
forventninger, og jeg er meget tilfreds. 
Det er nemt at være kunde hos RTT - Mit 
helt klare udbytte er, at jeg selv sparer tid 
og penge.

RTT er nogle kompetente folk at tale/
sparre med, og deres vidensdeling giver 
mig nogle fremragende argumenter for 
at handle med netop dem. Igennem RTT 
er jeg totalleverandør i branchens bedste 
produkter.”

Jan Tholstorf, Erhvervskonsulent,
Andersen Biler

”Inspirerende
og givende”

VW i Horsens er 
bilforhandler for 
Volkswagen i
Danmark.

”Vi bruger RTT til 
varebilsindretning, 
reklame og auto-el.
 

Vi kan kun varmt anbefale RTT. Vi får 
lavet alt i RTT´s Vejleafdeling og det har 
vi været rigtig glade for.

Vores mangeårige samarbejde har været 
inspirerende og givende. Det, at vi kan få 
lavet alt ét sted og det ligger i nærheden
af os, har været altafgørende.

Kommunikationen har altid været nem 
og gnidningsfri, og eventuelle udfordrin-
ger bliver altid løst tilfredsstillende.

Vores kunder forventer topkvalitet og 
derfor forventer vi selvfølgelig det samme 
af vores underleverandør, og det indfrier 
RTT til fulde.

Vi ser frem til fortsat samarbejde.”

Kristian Zouaoui, Salgschef Erhverv, 
Volkswagen Horsens

”Nemt
og bekvemt”

Donners.dk har 
speciale i primært 
salg af egne frikør-
te Mercedes-Benz 
hyrevogne og 
sekundært servi-
cering af Merce-
des-Benz hyre-
vogne og frikørte 

Mercedes-Benz person- og firmabiler.

”At RTT nu kan lave alt på samme adres-
se, gør det nemt og bekvemt for os. 
Bilerne er altid 100 procent i orden, når 
de bliver afleveret, og vores kunder er 
altid tilfredse med resultatet.

I 5 år har vi haft samarbejde med RTT og 
fået klargjort frikørte taxaer til videresalg 
samt bilpleje af brugte biler til videresalg. 

Vi bruger også RTT som sparringspart-
ner. Vi får nogle gange specielle ønsker 
fra en kunder, og her er RTT gode at 
sparre med. De hjalp os blandt andet 
med at finde en god og prisvenlig løsning  
til mobildiskotek i en Taxa til en af vores 
kunder – kunden er super glad for løs-
ningen, og så er vi også glade. Vi ser frem 
til fremtidigt samarbejde.”

Dennis Donner
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TOTALLEVERANDØR TIL AUTOBRANCHEN
Landsdækkende service

Læs mere på www.rtt.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev www.rtt.dk

Følg os

RTT Søborg 
Transformervej 4
2860 Søborg

Telefon: 4453 5515
E-mail: salg@rtt.dk

Auto-el, Taxi, Pladeværksted, 
Bilindretning, Bilpleje & Folie 

RTT Vejle
Haderslevvej 1
7100 Vejle

Telefon: 7580 1580
E-mail: vejle@rtt.dk

Auto-el, Taxi, Bilindretning
Bilpleje og Folie

RTT Aarhus
Holmstrupgårdvej 248b
8210 Århus V

Telefon: 8624 1455
E-mail: aarhus@rtt.dk 

Auto-el, Taxi, 
Bilindretning og Folie

RTT København
Banevingen 12
2200 København N

Telefon: 4453 5515
E-mail: kbh@rtt.dk Bilpleje

RTT Amager
Kirstinehøj 68
2770 Kastrup

Telefon: 4453 5515
E-mail: amager@rtt.dk Bilpleje


