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VOLVO AMAZON KLUB DANMARK

Info om rabataftale til Bilspecialisten Hovwdiaudi A/S (Classic Volvo Parts)

HoVWdiAudi vil gerne støtte op om Jer, der støtter bilkulturen i Danmark. Derfor kan vi tilbyde de klas-
sisk- og veteranbilsklubber, der er interesseret i det, en rabataftale hos os, og det har Jeres bestyrelse 
besluttet, at den gerne vil tilbyde Jer som medlemmer i Volvo Amazon Klub Danmark. Det giver Jer mu-
lighed for at købe billige reservedele til både Jeres klassiske bil, men også hverdagsbilen. Rabataftalen vi 
tilbyder, vil give Jer rabat på vores varer. Rabatten varierer selvfølgelig afhængigt af, hvilke varegrupper 
vi taler om, hvor almindelige sliddele som bremser osv. er noget af det, der er mest rabat på. Der kan 
også være varer, der slet ikke er rabat på, men dem er der ikke mange af. Rabataftalen kan du som med-
lem både benytte ved onlinebestilling og ved fremmøde i butikken.

I HoVWdiAudi lagerfører vi et bredt udvalg af reservedele til bl.a. tyske bilmærker, og har vi det ikke på 
vores 10.000 m2 lager, skaffer vi det. Vi har adgang til reservedele til næsten alle biler. Det, der nok er 
mest interessant for Jer, klassiskfolket, er, at vi er et datterselskab til JP Group, og derfor er en af verdens 
førende inden for klassiske reservedele til klassiske Volkswagen, Porsche og efter vi har overtaget Classic 
Volvo Parts, også til Volvo.

Rent praktisk laver vi en personlig konto til dig, der er medlem af Volvo Amazon Klub Danmark, som bli-
ver er sat op med rabat. Derefter vil du få et personligt login til hovwdiaudi.dk, hvor du kan logge ind og 
se priser og bestille. Er man ikke så meget til at bestille på nettet, er man velkommen i butikken eller på 
telefon. Du er velkommen til at købe til venner, bekendte, naboer, kollegaer osv., så længe at det er dig, 
der står på bestillingen, og du bestiller online, eller det er dig selv, der køber i butikken.

Sådan kommer du i gang med at benytte jeres klubaftale
Volvo Amazon klubben har som sagt lavet en rabataftale. For at benytte den, skal du inden første bestil-
ling sende os en mail på info@hovwdiaudi.dk med følgende information:
Navn.
Adresse
Postnummer
Telefonnummer
E-mail adresse
Hvilken klub du er medlem af (Volvo Amazon Klub Danmark)
Dit medlemsnummer

Så opretter vi en personlig konto til dig, hvor du får klubrabatten. Denne konto er din private konto og 
vil være udfyldt med dine oplysninger. Ligesom de varer du lægger i indkøbskurven bliver stående, selv 
om du logger af, så du har mulighed for at færdiggøre din ordre over flere gange, hvis det er nødvendigt.
Vi tjekker løbende dem, der er oprettet med rabat i forhold til medlemslisten, som vi får udleveret fra 
Volvo Amazon Klubben. Er dit navn ikke på listen, fjernes rabatten fra kontoen uden varsel. Det er ikke 
muligt at få rabat med tilbagevirkende kraft, heller ikke selv om du har været medlem af en klub på 
købstidspunktet.
Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen, 

Bilspecialisten Hovwdiaudi A/S 
Telefon +45 8660-2277 
E-mail   info@hovwdiaudi.dk 

På www.hovwdiaudi.dk kan du nu finde mange 
flere dele til Volvo  

Så er den nye hjemmeside fyldt med reservedele 
og tilbehør til Volvo endelig oppe at køre. Gå ind 
på www.hovwdiaudi.dk, klik på billedet med 
teksten: Klassiske reservedele VW, Porsche og 
Volvo. Herefter skal du blot klikke på den røde 
knap med Volvo, og du vil få adgang til en verden 
af reservedele og tilbehør til Volvo til rigtig gode 
priser.

Du er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til 
at ringe til os, hvis du skulle have nogle 
spørgsmål.

Vognmagervej 14 - 8800 Viborg
Tlf:  86965577- www.hovwdiaudi.dk

Nu er der endnu flere reservedele og tilbehør 
på vores hjemmeside til Volvo 

Hvem er vi

Husk at du altid er velkommen til at kigge forbi vores butik på Vognmagervej 14, 
8800 Viborg, hvor Ricky, Kenneth og Ryan står klar til at betjene dig. 

Ricky er udlært på lageret ved 
Volkswagen i Viborg og har 
været ved Hovwdiaudi siden 
1998.

Kenneth er udlært mekaniker 
ved Viborg Autogård og har 
været ved Hovwdiaudi siden 
2016.

Ryen er udlært på lageret ved 
Peugeot Aars og har været 
ved Hovwdiaudi siden 2016.


