
 
 
PRESSEMEDDELELSE: 

AutoMester vil gøre Danmark grønnere  
AutoMester sætter sig i førersædet i kampen for miljøet og lancerer konceptet E+. Ambitionen for 
den storstilede satsning er blandt andet at etablere et landsdækkende net af elladestandere, så 
valget af el- eller hybridbil bliver et stærkere alternativ for danskerne. 
 
Som landets største autoværkstedskæde vil AutoMester gå forrest for at passe bedre på jorden. Der 
bliver allerede gjort meget på værkstederne i miljøets tjeneste, men nu skal bilernes udledning af 
CO2 reduceres, ligesom fremtidens biler skal i fokus. 
Ambitionen er at dække hele Danmark med elladestandere, så valget af el- eller hybridbil er et 
mere oplagt alternativ for danskerne. 
 
”Som landets største autoværkstedskæde har vi en forpligtelse til at gå forrest, når det kommer til 
et renere miljø, og hos AutoMester går forpligtelse og ønsket hånd i hånd. Derfor vil vi nu bidrage 
til, at danskerne kommer til at køre grønnere,” siger kædechef Tommy Stuckert og tilføjer: 
 
”Vi vil gøre det nemmere og mere bekvemt for danskerne at vælge en el- eller hybridbil, så i takt 
med, at markedet for el- og hybridbiler udvikler sig, vil vi udbygge infrastrukturen omkring 
elladestandere, så folk i lokalsamfundene kan få ladet deres el- og hybridbiler op. Vores ambition 
er, at man kan bevæge sig fra den ene ende af landet til den anden via elladestandere hos landets 
AutoMester E+ værksteder. Og så skal det være en selvfølge, at vores E+ værksteder kan tilbyde en 
el- eller hybridlånebil, ligesom de naturligvis skal kunne servicere el- og hybridbiler på værkstedet.” 
 
Både godt for miljø og pengepung 
Det nye E+ koncept har fokus på meget mere end el- og hybridbiler og et landsdækkende net af 
elladestandere. Blandt andet skal online booking samt service- og reparationsaftaler gøre 
værkstedsbesøg mere convenient for kunderne, mens bedre vejledning skal være med til at 
reducere udledningen af CO2 fra den eksisterende danske bilpark. Der er nemlig mange ting, som 
folk med benzin- og dieselbiler kan gøre for at passe bedre på miljøet.  
 
”Der findes omkring 2,6 millioner personbiler i Danmark, og vi skal være bedre til at vejlede 
bilejerne om, hvordan de kan komme til at køre grønnere. De kan nemlig gøre mange ting, som 
både gavner miljøet og er godt for deres pengepung, fordi deres biler på den måde holder 
længere,” siger Tommy Stuckert og nævner motorrens og det rette dæktryk som to muligheder for 
at reducere CO2-udledningen. 
 
I forvejen gør landets mere end 420 AutoMester-værksteder en stor indsats for at værne om 
miljøet. Der er fokus på at håndtere det miljøfarlige affald forsvarligt, ligesom der arbejdes med 
bortskaffelse og genanvendelse af de væsker og materialer, som er en del af hverdagen på et 
autoværksted. Det gælder for eksempel spildolier, batterier, brugte dæk og oliefiltre, og alene i 
2018 indsamlede AutoMester 135.000 brugte oliefiltre, som blandt andet blev omdannet til el og 
fjernvarme.  
 



God start på ambition 
AutoMesters medlemmer er selvstændige værksteder, der selv vælger, hvornår de ønsker at 
tiltræde det nye E+ koncept, men kædechefen oplever allerede stor opbakning, og mere end 80 
værksteder har allerede givet positive tilkendegivelser om at blive en del af konceptet. 
 
”Det er en flot start og et stort skridt i bestræbelserne på at få et landsdækkende net af 
elladestandere,” siger Tommy Stuckert.  
 
For yderligere oplysninger, kontakt: 
Tommy Stuckert, kædechef, AutoMester, tlf. 2020 8988 
 
Kort om AutoMester: 
AutoMester har eksisteret siden 1993 og er med mere end 420 værksteder Danmarks største 
værkstedskæde. Vores slogan – Enkelt og lokalt – handler om, at du som kunde hos os har fuld 
gennemsigtighed, når din bil er i vores hænder. Du taler med den, der reparerer din bil, og det er 
enkelt at booke tid hos os. Vi gennemgår gerne fakturaen med dig, når du henter bilen, og vi ringer 
altid, hvis der skal laves noget ekstra. Endvidere bidrager vi med handel, uddannelse og udvikling i 
det lokalsamfund, vi er en del af – og vi er altid lige i nærheden. 
Hos AutoMester sætter vi bæredygtighed og miljø i højsædet og sørger for sortering af miljøaffaldet 
på vores værksteder, så mest muligt kan blive genanvendt. 
 
Fakta om AutoMester E+: 
Hos AutoMester vil vi gerne gøre Danmark endnu grønnere, og derfor har vi netop lanceret 
konceptet E+. Konceptet er en storstilet investering i grønne tiltag og convenience for forbrugerne. 
Det grønne E står blandt andet for el-/hybridbiler, e-handel og energibevidsthed – og plus’et 
fortæller, at du på et AutoMester E+ værksted altid har mulighed for ydelser som: 

• Online booking  
• Service- og reparationsaftaler 
• Adgang til vores FordelsKlub, hvor du optjener 5 procent i bonus på dine 

værkstedsregninger plus mange andre tilbud og fordele 
• Vejledning omkring bæredygtig kørsel og miljøforbedringer på din benzin- og dieselbil 
• Service og reparation af el- og hybridbiler 
• Hente-/bringeservice 
• Hjulopbevaring (dækhotel) 

I takt med, at markedet for biler med alternative drivmidler som el og hybrid stiger, vil vores 
AutoMester E+ værksteder investere i elladestandere og el- og hybridlånebiler. Samtidig vil vi 
efteruddanne vores mekanikere, så de kan servicere el- og hybridbiler. Alle tiltag for at forbedre 
infrastrukturen i Danmark og gøre vores til, at danskerne kan køre bæredygtigt ind i fremtiden. 


