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Hyundai, der er officiel partner ved EM-slut-
runden i fodbold, der starter om under to uger 
i Frankrig, har den seneste måned afholdt for-
skellige konkurrencer og nu sættes slutspurten 
ind.
Hos Hyundai Næstved, Leif Nielsen Jensen 
A/S, Køgevej 16 kan man endnu nå at prø-
vekøre en af Hyundais i-modeller og samtidig 
deltage i konkurrencen om to EM billetter til 
finalen der spilles i Paris. EM modellerne fin-
des både i i10, i20 og i30 serierne.
Hos Hyundai Næstved, Leif Nielsen Jensen 
A/S er der især fokus på den nye Hyundai i20, 
som fås i hele 3 forskellige modelvarianter.  
- I anledning af EM 2016 fås den endvidere 
i en særlig i20 EM-Edition med ekstra me-

get udstyr og eksklusive detaljer, siger Hyun-
dai-forhandler Kristian Blangsted Petersen, 
og fortsætter: Hyundai byder på en rigtig bred 
pallette i i20-klassen, hvis ikke den bredeste 
overhovedet. Der er kort sagt mulighed for at 
få en i20 i en udgave, der lige præcis passer 
efter ens hoved. 
Samtidig henleder han opmærksomheden op 
den lidt større i30, som også fås i flere forskel-
lige karrosserivarianter og naturligvis i en EM 
2016 udgave.
Uanset hvilken model man er på udkig efter så 
holder hele flåden af Hyundais demobiler klar 
til en prøvetur hos Leif Nielsen Jensen A/S, 
Køgevej 16 i Næstved.

Sidste chance for at 
VINDE EM billetter

Hyundai i10, i20 og i30 findes også i en særlige EM-Edition. De tre EM-modeller er 
skabt til dem, der ikke vil gå ned på udstyr. Hyundai-forhandler Kristian Blangsted 

Petersen og sælger Jeppe Jensen står klar til at byde på en prøvetur.

Hyundai-forhandler 
Leif Nielsen Jensen A/S 
med Kristian Blangsted 
Petersen i spidsen har 
netop modtaget Hyundais 
”Sales Superior Award”. 
Den pris gives til den 
danske forhandler som 
salgs og kundetilfreds-
hedsmæssigt har gjort en 
ualmindelig god indsats 
i løbet af det seneste 
år.  Kristian Blangsted 
Petersen ses her sammen 
med salgschef Anders 
Andersen, sælgerne 
Danny Crone og Jeppe 
Jensen.

Hyundai-forhandler Kristian Blangsted Petersen er meget 
stolt af at Leif Nielsen Jensen A/S har opnået så stor en 
hæder. Han dedikerer prisen til alle sine medarbejdere 
som kunderne møder hver dag i bilhuset på Køgevej 16

Hvert år uddeler Hyundai priser til de europæiske Hyundai-for-
handlere, der gør det godt. Hele tre danske forhandlere blev 
hædret ved arrangementet i Frankfurt, Tyskland. Hyundai-for-
handler, Leif Nielsen Jensen A/S i Næstved tog en pris for in-
den for salg. Hyundai-forhandler, GBC-Biler i Grenå fik en pris 
inden for service, mens Rørbæk Biler i Hjørring løb med Pre-
sident Award, der gives for ekstraordinær høj kundetilfredshed 
over hele linjen.
Hyundai uddeler årligt kundetilfredshedspriser til europæiske 
Hyundai-forhandlere. Det sker ved en årlig prisceremoni og fin-
der sted på hovedkontoret i Frankfurt. Der blev i år uddelt 168 
priser, herunder 15 President Awards, som er den ypperste 
pris. Danmark, som i den sammenhæng ikke fylder meget mere 
end Hamborg og omegn, snuppede hele 3 priser. 
Leif Nielsen Jensen A/S i Næstved med Kristian Blangsted 
Petersen i spidsen kom hjem med en såkaldt ”Sales Superior 
Award”, som gives til de forhandlere, der salgs og kundetil-
fredshedsmæssigt har gjort en ualmindelig god indsats i løbet 
af det seneste år. Hyundai-forhandler, Kristian Blangsted Pe-
tersen, var til stede for at modtage prisen og han var naturligvis 
og han var naturligvis stolt – ikke mindst på sine medarbejderes 
vegne: - Vi har gjort meget for at blive endnu bedre på kunde- 
og salgsområdet. Derfor er det naturligvis fantastisk at kunne 
stå med en pris, der fortæller, at vi gør det rigtig godt, samt at 
vores kunder sætter pris på det, siger Kristian Blangsted Peter-
sen: Selv om vi netop et blevet hædret så får det os ikke til at 

slappe af, for vi vil fortsætte at forbedre og justere den service 
vi tilbyder vores kunder så de får lige præcis det de efterspør-
ger. Han understreger, at selv om der er tale om en pris, der 
specifikt er rettet mod salgsafdelingen så har alle ansatte hos 

Leif Nielsen Jensen A/S en aktie i succesen. I den forbindelse 
peger han mod den nyeste Autoindes undersøgelse.
For samtidig med prisuddelingen hos Hyundai blev den årlige 
bil-tilfredshedsundersøgelse, AutoIndex - offentliggjort. Auto-
Index tager sædvanen tro temperaturen på danskernes tilfreds-
hed med deres bil, herunder også tilfredsheden med værkste-
derne og forhandlerne. Det er naturligvis noget som ikke bare 
Hyundai-forhandlerne, men hele bilbranchen følger tæt. 
Undersøgelsen viser, at Hyundai er gået frem på listen. Hyun-
dai har overhalet både Ford, Citroën og Opel og indtager nu en 
samlet 12. plads.
- Kigger vi udelukkende på forhandlertilfredshed, så er Hyun-
dai samlet nr. 9 i Danmark, og det er over gennemsnittet. Der 
er også sket meget positivt på den front det seneste år, og det 
er naturligvis glædeligt at det ses så tydeligt i en anerkendt un-
dersøgelse, siger Kristian Blangsted Petersen, og slår samtidig 
fast, at Hyundai stiler endnu højere og vil arbejde målrettet på 
at længere op på listen. 
Hos Leif Nielsen Jensen A/S vil vi arbejde målrettet på at yde 
den bedste service til alle firma ets kunder uanset og de er nye 
eller et velkendt ansigt i bilhuset på Køgevej 16. Og jeg rejser 
gerne til Frankfurt igen for at modtage en ny pris i 2017, slutter 
Kristian Blangsted Petersen. 

Leif Nielsen Jensen A/S HÆDRET med europæisk pris

Priserne til de danske forhandlere blev overraskt ved et arrange-
ment i Tyskland. Nærmere betegnet i Frankfurt. Her har Hyundai 
etableret sit europæiske hovedkontor. Yderst til venstre ses Kri-
stian Blangsted Petersen fra Leif Nielsen Jensen A/S i Næstved. 
Han står ved siden af Mads Ries Lauvring, som er direktør for 
Hyundai Bilimport i Danmark.


