
GranTurismo-direktør Thomas Olkjær (til højre) er glad for, at det er Autocentralen, som har overtaget ejerskabet af 
lexleasingselskabet i Albertslund. Her er han lankeret af en Mercedes-Benz og sin kollega Ulrik Walter Rasmussen, der er salgs- og 
leasingrådgiver. Foto: PR

Autocentralen køber
leasingselskabet GranTurismo
Den syd- og sønderjyske bilkoncern Atocentralen har købt GranTurismo af impor-
tøren K.W. Bruun. GranTurismo er stiftet i 2017 af ire passionerede ejere af super-
biler – og superbiler er da også den helt primære vare i forretningen.

ab@motormagasinet.dk

Af Allan Bauer slå igennem på de sociale
medier. Faktisk når indslage-
ne fra leasingirmaet ud til
mere end en million brugere
hver eneste måned – pri-
mært via YouTube og Face-
book.

- Der er altså tale om nog-
le virkelig ine gutter, der er
meget dedikerede og profes-
sionelle omkring det, som de
laver. De kan bare kan deres
kram i forhold til det at lease
biler ud i den dyrere ende af
prisskalaen. Og så er de
usædvanligt skarpe i forhold
til markedsføring på de soci-
ale medier, og her er der ikke
tvivl om, at vi i Autocentra-
len kan lære et par brugbare
tricks, pointerer Anders Jen-
sen.

Han betegner det som et
vaskeægte scoop, at Gran-
Turismo nu er blevet en del
af Autocentralen-familien,
og hilser den halve snes
medarbejdere i Albertslund-
virksomheden velkommen i
koncernen.

Fokus på kerneforretningen
Om frasalget lyder kommen-
taren fra K.W. Bruuns PR-
chef, Hanne Lansing Søren-
sen:

- Frasalget af GranTurismo
Cars er et led i en fremadret-
tet ekspansionsstrategi med
fokus på kerneforretningen
og de aktiviteter, der under-
støtter denne, siger hun og
fortsætter:

- GranTurismo Cars er en
succesfuld forretning med
god vækst og et stærkt resul-
tat, der er skabt af et engage-
ret og dygtigt hold bag Gran-
Turismo Cars. Vi er derfor
glade for at have fundet en
ny ejer, som sikrer de rigtige
rammer for det eksisterende
hold fremover.

Autocentralen, der er Syd-
og Sønderjyllands største bil-
koncern med 375 ansatte og
syv bilhuse i Horsens, Vejle,
Kolding, Haderslev, Vejen og
Esbjerg, har valgt at investe-
re i lexleasingselskabet
GranTurismo.

Hos GranTurismo er det
primært biler i den helt dyre
ende af skalaen, der leases
ud, og her er det speciikke
modeller fra mærker som
Ferrari, Porsche, Mercedes-
Benz og Lamborghini, der
står øverst på kundernes
ønskesedler.

- Vi har i øjeblikket
omkring 800 leasingkon-
trakter kørende, og det tal
har været jævnt stigende
over de senere år. Vi har en
ambition om at være de
absolut billigste på marke-
det, uden at vi på nogen
måde vil gå på kompromis
med hverken kundens eller
vores egen sikkerhed. Det
kan vi kun lykkes med, fordi
vi bliver ved med at accepte-
re en fast lav avance, som vi
i øvrigt er helt åbne og gen-
nemsigtige omkring, fortæl-
ler Thomas Olkjær, der er
administrerende direktør i
GranTurismo, som geogra-
isk er placeret i Albertslund.

Leverer hele spektret af biler

Thomas Olkjær understreger
endvidere, at personalet
består af et håndplukket
team, hvor hver enkelt med-
arbejder er en unik brik i det
store puslespil.

- Det er noget af dét, som
er med til at gøre GranTuris-
mo til noget ret særligt i lea-
singbranchen, påpeger Tho-
mas Olkjær.

Nu er virksomheden så

Om Autocentralen
Autocentralen 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 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 autoriseret serviceværksted for Audi og
Opel. Medio 2022 er lexleasingselskabet GranTurismo blevet en del
af Autocentralen.
Samlet er der tæt på 400 medarbejdere i Autocentralen, som oprin-
deligt er grundlagt i 1976 med udgangspunkt i Kolding af Knud Maj-
gaard Jensen. Koncernen ejes og drives fortsat af grundlæggeren
sammen med sønnerne Palle og Anders Lindskov Jensen, der er hen-
holdsvis salgsdirektør og administrerende direktør i Autocentralen.
Der omsættes årligt i omegnen af 12.000 nye og nyere brugte per-
son- og varebiler i de syv bilhuse i Syd- og Sønderjylland.

blevet en del af Autocentra-
len, som ud over salg af nye
og brugte biler samt service
og reparation også har en
afdeling i Kolding med lea-
sing, der opererer på tværs af
de syv bilhuse.

- Opkøbet af GranTurismo
er jo lidt uden for vores nor-
male hjemmebane, men da
muligheden for at købe K.W.
Bruun-koncernens aktier
bød sig, var vi ikke sene til at
slå til. Tanken med opkøbet
er at kunne tilbyde vores
kunder hele pakken omkring
køb af brugtbil hos os, for-
klarer Anders Jensen, der er
administrerende direktør i
Autocentralen.

- Vi har fulgt GranTurismo
fra sidelinjen i lere år, og det
er helt tydeligt, at de har
masser af passion og ambi-
tioner, men også åbenhed og
gennemsigtighed. Det er helt
klart værdier, som vi fuld-
stændig kan spejle os i, siger
Anders Jensen.

Salgsprisen er ikke ofent-
liggjort. GranTurismo lande-
de i 2021 et overskud på

mio. kr. mod 2,6 mio. kr. året
før.

Positive efekter
Autocentralen er grundlagt i
1976 af Karen og Knud Jen-
sen, der fortsat er aktive i det
ene af de to Kolding-bilhuse.
Gennem de senere år er søn-
nerne Anders og Palle Jen-
sen trådt ind i ejerskabet og
driften - henholdsvis som
direktør og salgsdirektør.

- Jeg er sikker på, at vi på
koncernniveau vil opleve
nogle positive efekter begge
veje. Jeg tror på, at vi kan
byde ind med ekstra biler og
kunder til GranTurismo - og
at GranTurismo samtidig kan
byde ind med nogle kunder,
der ud over at lease en fed
superbil til sig selv, også skal
bruge mere ”almindelige”
biler til eksempelvis perso-
nale og lignende, understre-
ger Anders Jensen.

Kaldes et scoop
GranTurismo har opnået stor
opmærksomhed herhjemme
og har med succes formået at

Triscan-direktør
springer til ny
direktørstilling
Reservedelsgrossisten Triscan mister sin
kommercielle direktør Morten K.
Vammen efter mindre end to år. Morten
udtræder samtidig af ejerkredsen, som
han trådte ind i i november sidste år.

kkr@nordiskemedier.dk

Af Klaus Krabbe

Præcis to år efter, at Morten
K. Vammen blev ansat som
kommerciel direktør i reser-
vedelsgrossisten Triscan, for-
lader han irmaet. Vammen
har sagt op pr. den 1. sep-
tember, men har sidste
arbejdsdag allerede den 14.
juli.

- Morten forlader os
desværre, og det er vi er rig-
tig kede af, siger Michael
Juul Hansen, administreren-
de direktør for Triscan.

Hånden på kogepladen
Morten blev ansat som kom-
merciel direktør den 1. sep-
tember 2020. Året efter blev
han lukket ind i ejerkredsen
og havde som medejer af Tri-
scan ”hånden på kogepla-
den” sammen med resten af
ledergruppen, som admini-
strerende direktør Michael
Juul Hansen udtrykte det i et
tidligere interview.

Men uanset hvor meget
man har ”hånden på koge-
pladen”, eller hvor mange
aktier, man ejer, så trumfer
børn det hele.

Syv minutter til arbejde
- Da vi ik vores andet barn,
som nu er halvandet år,
begyndte det med børnene
for alvor at trænge sig på. Så
ændrede prioriteter i forhold
til børn og familie er faktisk
den eneste historie, der er i
mit karriereskift, fortæller
Morten K. Vammen.

Til sin kommende arbejds-
plads AC Motor har Morten
syv minutter, mens han har
en time hver vej til Triscan.
Så alene der er der hver dag
en time og tre kvarter mere
til ”fri leg”.

- Jeg er ked af at forlade
Triscan, og vi skal selvfølge-
lig kunne snakke sammen i
fremtiden. Derfor er jeg også
glad for, at det går godt med
Triscan, vi har rigtig god
vækst især på eksportdelen,
hvor vi har skafet en hel
masse nye kunder, siger
Morten K. Vammen.

Morten bliver administre-
rende direktør i AC Motors,
en danskejet cylinderservice-
og motorrenoveringsvirk-
somhed i Viborg. AC Motors
A/S er en del af AC Group
A/S, der bl.a. også ejer AC
Hydraulic.

Stor tilfredshed med Morten
Opfattelsen af, at det slet
ikke går så ringe endda med
Triscan, står Morten ikke ale-
ne med. I en pressemeddel-
else skriver virksomheden
blandt andet:

"Morten har de sidste to år
gjort en særdeles lot og solid
indsats for Triscan – og han
har med sit team og alle øvri-
ge i Triscan, været med til at
løfte Triscan omsætnings-
og indtjeningsmæssigt. I Tri-
scans ejerkreds og ledelse
har der været stor tilfredshed
med Morten K. Vammens
indsats, og det er derfor
naturligvis med beklagelse,
men fuld forståelse, at veje-
ne skilles. Morten K. Vam-
men udtræder således også
af ejerkredsen."

I første omgang overtager
Michael Juul Hansen Mor-
tens arbejdsopgaver sam-
men med den øvrige ledelse
og salgs- og marketingtea-
met.

- Så må vi efter sommerfe-
rien bruge den nødvendige
tid på at sammensætte salgs-
ledelsen fremadrettet, siger
Michael Juul Hansen.

- Når man får børn, ændrer ens prioriteter sig stille og roligt, 
siger Morten Kjeldahl Vammen, der stopper som kommerciel 
direktør hos Triscan i næste uge. Foto: PR
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