
Din hovedleverandør  
av næringsbiler



RøhneSelmer har siden oppstarten for over 
60 år siden vært ledende på Ford i Norge. 
Gjennom  aktiv satsning på firmabil- og 
varebilmarkedet har vi blitt tilført et stort 
kompetansegrunnlag, som kommer deg 
som kunde til gode; Våre faglige dyktige og 
hyggelige  servicemedarbeidere er kjent for 
sin grundighet og bidrar til høy servicegrad. 
Vårt salgspersonell er godt forberedt på å 
møte både små og store kunder gjennom å 
gi deg gode avtaler, samt være en  
ressursperson for deg på bilanskaffelser, 
økonomiske kalkyler, bildrift og  
tilleggstjenester.

Når du kjøper bil av RøhneSelmer ønsker 
vi selvsagt at du skal bli en fornøyd kunde. 
Dette skaper et godt klima mellom deg som 
kunde og oss som leverandør, og gjør at 
du kan bruke mer av tiden din på din egen 
kjernevirksomhet. Vi satser derfor stadig 

sterkere på økt kundefokus og servicegrad 
over alle våre 5 forhandleranlegg i  
Oslo/Akershus. 

Selvsagt kan vi tilby egne leasing- og  
biladministrasjonsløsninger via vårt konsept 
Ford Lease. Dette er et komplett  
administrasjonssystem på linje med  
de store aktørene i Norge. 

I tillegg jobber vi tett med de største  
aktørene i Norge, som gjør at vi kan være  
din partner, uansett hvilken finansiering-  
biladministrasjonsløsning du finner.  
Selv om dere allerede har en avtale med et  
biladministrasjonsselskap kan vi lage en 
avtale som gir dere flere fordelaktige  
elementer. I vår avtale med dere kan vi  
også implementere ansatte som mottar  
bilgodtgjørelse / eller ansatte med billønn 
som går inn under Fords kriterier.

Ford Fleet
Go Further

I RS FLEET har vi dedikerte medarbeidere hvor mange av oss kun jobber mot  
næringslivet. Dette gjør at vi lettere kan jobbe i mer langsiktige relasjoner mot deg 
som kunde, og vi søker til enhver tid å finne de beste løsningene på ditt bilhold.  

I 2017 ble RøhneSelmer eneforhandler for Ford i alle våre salgsdistrikter som er 
Oslo, Asker & Bærum og Nedre Romerike. Dette ser vi på som et  
kvalitetsstempel og kan anses som en grunntillitt fra Ford  
nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette vil vi vise våre kunder 
at vi er denne tillitten verdig gjennom god ivaretakelse og 
høy servicegrad.  Våre salgs- og servicepunkter i  
Oslo-området har i dag 190 ansatte som  
betjener over 20.000 kunder årlig. Vi har 
avdelinger på Ensjø, Økern, Røa,  
Lillestrøm og Asker & Bærum.



Ford Motor Company
Det er med stolthet vi kan fortelle at Ford I dag er Europas 
mest solgte varebilmerke. Med 17 % volumøkning fra  
2015-2016 i de 20 viktigste europeiske landene, topper Ford 
salgsstatistikken for andre år på rad. I tillegg er Ford Transit 
verdens mest solgte varebil.  Også i Norge har Ford en god 
prestasjon med en solid 2. plass i 2016 som tilsvarer  
15% markedsandel på varebiler.

Ford Motor Company er verdens 3. største bilprodusent, og 
er i ferd med å investere 40 milliarder norske kroner i  
elektrifisering av modellutvalget. Dette skal inkludere elbiler, 
ladbare hybrider og konvensjonelle hybridbiler.  Planen er 
at vi skal introdusere 13 nye hel- og delelektrifiserte kjøretøy 
innen 2020, som vil gjøre at 40 % av det globale  
modellspekter vil komme i disse segmentene. 
Dette er naturligvis den største satsningen til Ford innen  
elektrifisering noensinne.

REFERANSER.
Dette er noen av 
kundene vi har i dag.




