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Horsens, den 16. juni 2022 

 

 

Autocentralen - pressemeddelelse: 

 

 
Peter Damsgaard er reservedelschef hos Autocentralen Horsens. Nu har han også papir og pokal på, at han er ”Årets 

Reservedelsrådgiver” i Volkswagen-regi.  

 

Lokal bilmand fra Autocentralen kåret som 

Danmarks bedste reservedelsrådgiver 
        

Reservedelschef Peter Damsgaard har - gennem sine 15 år i Autocentralens 

Horsens-filial - vundet adskillige priser og udmærkelser. Senest er han blevet 
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kåret som ”Årets Reservedelsrådgiver” hos den danske Volkswagen-importør. 

Prisen er med til at understrege, hvor ekstremt dygtig og vidende den erfarne 

bilmand er.  
 

- Med en helt vanvittig hukommelse og mindset formår Peter at trylle rundt med reservedele og kunder, 

og på trods af både restordrer, krig i Ukraine og Corona over hele verden, så får vi altid en positiv 

oplevelse internt såvel som eksternt. 

Cirka sådan faldt ordene fra Ib Jakobsen, der er direktør hos Volkswagen Erhvervsbiler, da 

reservedelschef Peter Damsgaard fra Autocentralen i Horsens forleden blev kåret som ”Årets 
Reservedelsrådgiver”.  

Overrækkelsen skete ved Brand Day 2022, som er Volkswagen-importørens måde at fejre sine mange 

forhandlere og værksteder på. 

 

Stolt, beæret og ydmyg 

Selv er Peter Damsgaard naturligvis både stolt og beæret, men han er samtidig også ganske ydmyg 

omkring titlen. 

- Det er naturligvis fantastisk at vinde, men det er jo også et stort skulderklap til mine kolleger i bilhuset. 

Men jo, det er lækkert, selvfølgelig er det dét, understreger Peter Damsgaard, der har været en del af 

virksomheden de seneste 15 år. 

Han er oprindeligt udlært i sin fars bilforretning i Varde, som i øvrigt førhen var farfarens – så man kan 

roligt fastslå, at Peter Damsgaard er en rigtig bilmand, der har fået interessen ind med modermælken. 

- Biler har altid interesseret mig, og jeg brænder stadig for mit fag. Og det tænker jeg da også kan 

mærkes både af kunder, kolleger og samarbejdspartnere, påpeger han. 

 

Han smiler igennem telefonen 

Allan Junge, der er filialdirektør hos Autocentralen Horsens, og som dermed er Peter Damsgaards chef, 

tøver da heller ikke med at rose sin kollega til skyerne. 

- Det er virkelig rigtigt, at han er lidt af en tryllekunstner. Samtidig med, at Peter ved, hvad det er for 

stumper, der er brug for i langt de fleste situationer, så har han et enormt netværk, som han kan trække 

på. Og han er altid klar på at hjælpe andre, understreger Allan Junge. 

For tre år siden blev Autocentralen Horsens kåret som Årets Erhvervscenter, så det der med at vinde 

priser er ikke uvant for bilhuset. 

- Vi er meget synlige, og vi gør vitterligt alt, hvad vi kan, for at kunderne får en bedre oplevelse end de 

har forventet. Her vil vi kunderne – og det er Peter et rigtigt godt eksempel på. Han smiler virkelig 

gennem telefonen, og det er bare så vigtig en egenskab, pointerer filialdirektøren. 

 

Billedtekst: 

Peter Damsgaard er reservedelschef hos Autocentralen Horsens. Nu har han også papir og pokal på, at han er ”Årets 

Reservedelsrådgiver i Volkswagen-regi.  
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FAKTA OM AUTOCENTRALEN: 

Autocentralen.com er en af Syd- og Sønderjyllands største bilkoncerner med syv bilhuse, der er fordelt i seks af de største byer i 

landsdelen: Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg. Endvidere driver Autocentralen.com en leasing-afdeling i 

København samt Auto:Design, der leverer indretning og foliering af køretøjer. Koncernen er autoriseret forhandler af Citroën, 

Honda, Hyundai og Nissan samt Semler-mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Endvidere er Autocentralen.com 

autoriseret serviceværksted for Audi og Opel. 

Samlet er der tæt på 400 medarbejdere i Autocentralen.com, som oprindeligt er grundlagt i 1976 med udgangspunkt i Kolding 

af Knud Majgaard Jensen. Koncernen ejes og drives fortsat af grundlæggeren sammen med sønnerne Palle og Anders Lindskov 

Jensen, der er henholdsvis salgsdirektør og administrerende direktør i Autocentralen.com. 

Der omsættes årligt i omegnen af 12.000 nye og nyere brugte person- og varebiler i de syv bilhuse i Syd- og Sønderjylland. 

 

KONTAKTOPLYSNINGER: 

Autocentralen.com A/S 

Kommunikations- og marketingchef Jesper Werge 

T: +45 275 376 57   -   E: jw@autocentralen.com   -   W: www.autocentralen.com 
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