CR-AUTO - gør dig kørende til en god pris
Tilfredse kunder

Christian Rosengren
udfører alle former for
reparationer på alle bilmærker - og han gør det
til konkurrencedygtige
priser og med høj kvalitet
og god service, hvad hans
mange tilfredse kunder
er et bevis på.

Reparation
af alle
bilmærker

Værkstedets slogan er: CR-Auto
- gør dig kørende - og det er ikke
mange værksteder, der kan gøre
bilisterne i Ullerslev og omegn kørende til samme, lave priser. Der
er en grund til, at han er meget
konkurrencedygtig på prisen og
alligevel kan levere god service og
høj kvalitet.
- Jeg blev selvstændig her i Ullerslev for seks-syv år siden, men
jeg ville ikke, som så mange andre

gør, ud og lease en masse, dyrt
værktøj, så jeg har ventet med at
købe udstyr, til jeg havde penge til
at betale kontant. Derfor har jeg
da også i de første år arbejdet med
andet ved siden af for at tjene ekstra penge. For et år siden havde
jeg så fået alt det værktøj og udstyr, jeg har brug for, og siden har
jeg arbejdet på fuld tid her i mit
eget værksted i Ullerslev, siger
Christian Rosengren, der er 38 år.

Christian Rosengren får også nye
kunder, fordi hans mange tilfredse kunder fortæller om ham til
familier og venner.
- I en lille by som Ullerslev rygtes det hurtigt, at man gør et godt
stykke arbejde, og når man også
kan tilbyde alle former for reparationer til lave priser, kommer der
nye kunder i butikken, siger Christian Rosengren. Jeg har holdt
mig uden for et direkte kædesamarbejde, men har selvfølgelig
samarbejdspartnere som FTZ,
der leverer reservedele.
- Jeg udfører service på alle slags
biler, udlæser fejlkoder, skifter
dæk og foretager olieskift til faste
priser, og jeg skifter til sommereller vinterdæk og står også for
opbevaring efter ønske. Endelig
udfører jeg gratis synstjek, og er
der noget, der skal ordnes før syn,
giver jeg et tilbud og kan også sørge for at køre bilen til synshallen,
siger Christian Rosengren.
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