
Mest solgt i 2020: Volkswagen Golf

Familiebilen

En av Norges 
BESTE selgere
– Det bor litt i meg å 
forsøke å være best 
i det jeg driver med, 
men det er kjennes 
noe uvirkelig å vinne 
dette i år, ja.  

Kampanje: Golf Life 

fra kr 339.833,- 
Inkludert Transportpakke. 
Spar 21.900,- 

ID.4
Inntil 517 km rekkevidde
Fra kr 369.900,-

Intervjuet:

Nybil  |  Bruktbil  |  Nyttekjøretøy  |  Service >>>

Vi tilbyr salg av nye og brukte Volkswagen personbiler og Volkswagen Nyttekjøretøy. Du finner alt fra splitter nye elbiler og hybridbiler til et 
stort utvalg nyere bruktbiler. I tillegg har vi både lager av bildeler og autorisert bilverksted for Volkswagen.

KUNDE
MAGASIN
GODE TILBUD FRA VOLKSWAGEN

GUMPENS AUTO VEST - EN DEL AV||  Tilbudsavis 01.01.2021 - 31.03.2021  ||

Med 85 solgte biler i snitt hver dag er Volkswagen Golf den suverene salgsvinneren i 2020. 
Volkswagen bygget sin første Golf i 1974 - nesten 50 år siden.

Gumpens Auto Vest

Norges mest solgte
merke 16 år på rad!



Familiebilen

Elektrisk rekkevidde inntil 517 km
Nå i flere utstyrsvarianter

ID.3 Pure Performance City
Inntil 340 km rekkevidde

Fra kr 299.900,-*
Det rimeligste alternativet

ID.3 Performance Life
Inntil 420 km rekkevidde

Fra kr 343.400,-*

ID.3 Pro Performance Business
Inntil 420 km rekkevidde

Fra kr 382.200,-*

ID.3 Pro Performance Family
Inntil 420 km rekkevidde

Fra kr 393.000,-*

ID.3 Pro Performance Tech
Inntil 420 km rekkevidde

Fra kr 416.400,-*

ID.3 Pro S Tour
Inntil 539 km rekkevidde

Fra kr 447.200,-*

ID.3 1st Plus
Inntil 420 km rekkevidde

Fra kr 378.500,-*

ID.3 DEKKER DITT BEHOV - FLERE VARIANTER TILGJENGELIG NÅ

Bestselgeren kommer nå i syv utstysrvarianter og prisklasser. I tillegg har vi noen svært få ID.3 
1st plus igjen, for de som ønsker det lille ekstra i design og eksklusivitet. Hva har du behov for?

ID.4 Family
Inntil 510 km rekkevidde
Fra kr 472.680,-*

ID.4 Tech
Inntil 506 km rekkevidde
Fra kr 501.280,-*

Bestselgeren

Elektrisk rekkevidde opptil 539km
Nå i syv utstyrsvarianter

ENDELIG EN HELELEKTRISK SUV FRA VOLKSWAGEN - ULTIMAT FAMILIEBIL

100% familie-SUV, 100% elektrisk. ID.4 er en stor og fleksibel SUV med sitt rommelige interiør, 
bagasjeromsvolum på hele 543 liter og mulighet for taklast og hengerfeste. 

*Alle priser er inkludert MVA og frakt- og leveringskostnad til forhandler

FÅ BILER IGJEN

*Alle priser er inkludert MVA og frakt- og leveringskostnad til forhandler

ID.4 City
Inntil 340 km rekkevidde
Fra kr 369.900,-*

ID.4 Style
Inntil 340 km rekkevidde
Fra kr 411.080,-*

ID.4 Life
Inntil 517 km rekkevidde
Fra kr 427.380,-*



– Bruktmarkedet var rekordhøyt i fjor, med 520 000 
bruktbilkjøp. Fire av fem biler som selges i Norge er en 
bruktbil. Når man legger tallene sammen for brukte 
og nye biler var det faktisk Volkswagen Golf som ble 
årets mest solgte bil, sier Camilla Ryste, 
kommunikasjonssjef i NAF.

Ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikk ble 
Volkswagen Golf solgt 18.927 ganger i fjor. I tillegg 
viser statistikken at den elektriske varianten, e-Golf, 
ble solgt 12.312 ganger. 

85 biler hver dag. 
Det vil si at det i snitt ble solgt mer enn 85 Golfer hver 
eneste dag i 2020.  – Det er utrolig mange biler når du 
tenker over det, utbryter Magne Svardal som er daglig 
leder ved Gumpens Auto Vest. 

Han er imidlertid ikke overrasket over at Golf nok en 
gang troner øverst på salgstoppen. – Nei, Golf har 
utviklet seg til å bli folkebilen i Norge. Hvis du ser på 
alle de ulike variantene av Golf som finnes og hvor 

fornøyde folk er med denne bilen, så er det ikke over-
raskende at det selges så mange, sier Svardal.

Bruktbilvinner
Det er spesielt som 
bruktbil at Volkswagen 
Golf parkerer de andre 
konkurrentene. 
– Vi har en tendens 
til å snakke mest om 
nybil-salget, men det 
er viktig å huske på at 
bruktmarkedet er mer 
enn tre ganger så stort. 
Her utmerker Golf seg 
som en trygg, komfor-
tabel og romslig bil. 
Golf har også alltid hatt 
en god annenhånds-
verdi. Det blir viktig i 

det totale regnestykket når man skal handle bil. Både 
når man kjøper nytt og brukt.

Nesten 50 år med Golf 
Volkswagen bygget sin første Golf i 1974, og den 
skulle bli bilprodusentens erstatter for den ikoniske 
Bobla. Gjennom et halvt århundre har Golf-en over-
gått sin forgjenger ettertrykkelig. 

Den populære bilen har selvfølgelig fått betydelige 
oppgraderinger i løpet av disse årene, og de nye 
modellene som selges i dag er den 8. generasjonen 
av Volkswagen Golf. Fra fabrikken har det også rullet 
ut en lang rekke valgmuligheter – kabriolet, stasjons-
vogn, 3-dørs, 5-dørs, GTI, firehjulstrekk, elektrisk og 
mange flere. 

På Gumpens bruktbil-avdelinger får sjelden en
Volkswagen Golf bli værende veldig lenge. Enkelte va-
rianter selges før de i det hele tatt kommer inn i salgs-
hallen.– Golf med firehjulstrekk og diesel er 
meget etterspurt, og de forsvinner raskt, forteller 
Magne Svardal.

Flere år på topp
I 2020 lanserte Volkswagen en ny bil i kompaktklassen, 
eller Golf-klassen som den ofte kalles, og den 
elektriske ID.3 ble umiddelbart en bestselger i nybil-
markedet. ID.3 er ifølge Svardal en verdig arvtager 
etter Golf-en. Han er likevel sikker på at den tradisjons-
rike traveren vil trone på toppen av salgsstatistikken i 
en god stund til. – Golf er og blir en god bil, som 
dekker de aller fleste behov. Vi kommer til å selge 
mange Golf-er i årene fremover også, og det er et 
trygt og godt valg for norske bilister, avslutter den 
daglige lederen.

Tekst: Hans Jacob Brekke | Foto:  Ingunn B. Engen / Møller

Mest solgt i 2020: 
Volkswagen Golf

MEST SOLGT: Med 85 solgte biler i snitt hver dag er Volkswagen Golf den suverene salgsvinneren i 2020. Volkswagen bygget sin første Golf i 1974 - nesten 50 år siden. 

Daglig leder på Gumpens Auto Vest 
Magne Svardal

Kampanje: Golf Life fra kr 339.833,- 
Nå inkludert Transportpakke. Spar 21.900,- 

Leasing fra kr 2847,- | Startleie 75.000,- 3 år / 30.000 km 
Termin- og etableringsgebyr kommer i tillegg. Vinterdekk og 
serviceavtale inkludert. Totalpris 186.646,-. 

Tilbudet varer til 31.03.2021



Nybilgaranti – 5 års Norgesgaranti på nybil

Det skal være trygt å kjøre og å eie en bil fra oss. Alle nye Volkswagen personbiler har en 
Norgesgaranti som gjelder i 5 år/100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.

Ny Volkswagen personbil 
VINTERKAMPANJE GUMPENS AUTO

Passat GTE
Fra kr 499.080,-

Gumpens Auto Vest
* Alle priser er ink mva og leveringsomkostninger til forhandler. 

49 km el-rekkevidde 60 km el-rekkevidde

71 km el-rekkevidde

Ladbare hybrider for by- og langkjøring

Ladbare hybrider har mange fordeler. Med disse kan du blant annet kjøre uten utslipp i det daglige, 
og komme helt frem når du skal ut på lengre turer. Spør oss om innbytte!

Romslige småbiler for alle distanser

Komfort er bare ett av mange fokusområder når VW produserer biler. Om du velger småbil eller SUV, 
vil du alltid ha en komfortabel tur i bilen, både på korte og lengre reiser.

Fra kr 465.570,-

T-ROC Sport Exclusive

T-CrossGolf eHybrid Golf Style

Polo 95hk TSI DSGTiguan eHybrid

Leasing 2478,- pr mnd. 3 år 30.000km forskudd 
75.000,- Totalkost 173.304,- Vinterdekk og 
serviceavtale inkludert. etablering- og faktura-
gebyr tilkommer.

Leasing 2847,- pr mnd. 3 år 30.000km forskudd 
75.000,- Totalkost 186.606,-  Vinterdekk og 
serviceavtale inkludert. etablering- og faktura-
gebyr tilkommer.

Leasing 1907,- pr mnd. 3 år 30.000km forskudd 
75.000,- Totalkost 152.748,-  etablering- og 
fakturagebyr tilkommer. Vinterdekk og service-
avtale inkludert.

Leasing 3842,- pr mnd. 3 år 30.000km forskudd 
75.000,- Totalkost 222.417,-  etablering- og 
fakturagebyr tilkommer.Vinterdekk og service-
avtale inkludert. Inkluderer Transportpakke.

Leasing 2957,- pr mnd. 3 år 45.000km 
forskudd 75.000,- Totalkost 173.304,-  etablering- 
og fakturagebyr tilkommer. Vinterdekk og service-
avtale inkludert. Inkluderer Transportpakke.

Leasing 2575,- pr mnd. 3 år 45.000km forskudd 
75.000,- Totalkost 176.814,- Vinterdekk og 
serviceavtale inkludert. Etablering- og 
fakturagebyr tilkommer.

Leasing 2968,- pr mnd. 3 år 30.000km forskudd 
75.000,- Totalkost 190.971,-  etablering- og 
fakturagebyr tilkommer. Vinterdekk og service-
avtale inkludert. Inkluderer Transportpakke.

Fra kr 339.883,-

Fra kr 429.990,- Fra kr 499.900,-

Fra kr 405.100,-

Fra kr 284.900,-

Fra kr 314.110,-

Passat GTE

Vi har bilmodeller for 
alle behov.

Om du ønsker elektrisk eller fos-
silt drivstoff har vi modeller som 
passer ditt behov. Både i småbil-
segmentet og SUV har vi gode 
alternativer i ulike prisklasser. 

Hva trenger du?



4MOTION gir suveren

fremkommelighet
På norske vinterveier

Kampanje T-ROC Sport Exclusive

Transportpakke
kr 0,- (spar 18.100,-)

fra kr 465.570,-
           Spar 69.730,-

Leasing fra kr 2968,- | Startleie 75.000,-3 
år / 30.000 km | Termin- og etablerings-
gebyr kommer i tillegg. Vinterdekk og 
serviceavtale inkludert. Totalpris 190.971,-

Tilhengerfeste / parkeringsvarmer / ryggekamera / 
elektrisk bakluke

PERMANENT FIREHJULSTREKK GIR BEST VEIGREP

Med nyeste generasjon av Volkswagens permanent firehjulstrekk, 4MOTION, også kalt 
4x4 på folkemunne, kommer du deg frem i ulendt terreng og uansett underlag, året 
rundt. 4MOTION er et populært tilvalg som tilbys på flere av våre bilmodeller.

Gumpens Auto Vest

Tiguan - nå også som

Ladbar hybrid
Familiebil #1

fra kr 523.542,-
Leasing fra kr 4187,- | startleie 75.000,- 3 
år / 45.000 km, Serviceavtale og vinterhjul 
inkludert. Termin- og etableringsgebyr
 kommer i tillegg. Totalpris 234.846,-

Tilhengerfeste / parkeringsvarmer / ryggekamera 
nettingvegg og bagasjeromsnett / variabelt bagasje-
romsgulv / 230v uttak i bagasjerom / bagasjeroms-
belysning, mobil lommelykt / oppbevaringsrom i 
takkonsoll.

fra kr 429.990,-
Leasing fra kr 2957,- | Startleie 75.000,-3 
år / 45.000 km | Termin- og etableringsge-
byr kommer i tillegg. Vinterdekk og service-
avtale inkludert. Totalpris 190.557,-

Kampanje Tiguan

Transportpakke
kr 0,- (spar 52.410,-)

4MOTION FIREHJULSTREKK  - PERFEKT FOR NORSKE FORHOLD

Tiguan er en tøff SUV og en praktisk familiebil. Bilen er både en fullverdig familiebil og 
en praktisk SUV med høy bakkeklaring, fleksibelt bagasjerom som rommer opptil 1655 
liter og en hengervekt på opptil 2500kg. 

Tilhengerfeste  / ryggekamera nettingvegg og 
bagasjeromsnett / variabelt bagasjeromsgulv / 230v 
uttak i bagasjerom / bagasjeromsbelysning, mobil 
lommelykt / oppbevaringsrom i takkonsoll.

Kampanje Tiguan eHybrid

Transportpakke
kr 0,- (spar 43.410,-)

eHybrid

fra kr 523.542,-
Leasing fra kr 4187,- | startleie 75.000,- 3 
år / 45.000 km, Serviceavtale og vinterhjul 
inkludert. Termin- og etableringsgebyr
 kommer i tillegg. Totalpris 234.846,-

Tilhengerfeste / parkeringsvarmer / ryggekamera 
nettingvegg og bagasjeromsnett / variabelt bagasje-
romsgulv / 230v uttak i bagasjerom / bagasjeroms-
belysning, mobil lommelykt / oppbevaringsrom i 
takkonsoll.

Kampanje Tiguan Elegance 4MOTION

Transportpakke
kr 0,- (spar 52.410,-)



Nesten nye biler
FRA GUMPENS AUTO

fra kr 417.300,-

Vinterhjul inkludert i kjøpspris

Vinterhjul inkludert i kjøpspris

Gumpens Auto Vest
Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand | tlf 24 03 48 00
www.kristiansand.volkswagen.no
Følg oss på Facebook for alle oppdateringer!

Nå har vi fyllt opp med 

BRUKTBILER
Hos Gumpens Auto Vest

Velkommen til en hyggelig handel
Hos Gumpens Auto Vest, såklart. 

Vi takker for det gamle og går inn i 
det nye året med full bruktbilhall! 

Det er lite som slår følelsen av å kjøre 
ut med en (nesten) ny bil. Hos oss skal 
handelen alltid være trygg, og du skal 
kjøre herfra med en bil du er fornøyd 
med. 

Nå har vi flere leveringsklare brukt-
biler på lager. Kontakt oss i dag, så 
finner vi den perfekte bilen for ditt 
behov.

Volkswagen Golf 2017

249 000,-
43 899 km | Automat
elektrisk + bensin

Volkswagen e-up 2018

164 000,-
30 000 km | Automat
Elektrisk

Volkswagen Caddy Maxi 2018

189 000,-
49 000 km | manuell
Diesel

Lenn Hovden

954 88 134
lenn.hovden
@gumpen.no

Tor Arvid Kristiansen

901 64 677
tor.arvid.kristiansen
@gumpen.no

Tom Einar Helle

900 53 595
tom.einar.helle
@gumpen.no

*Alle priser er inkludert MVA

Når du kjøper bruktbil er trygg handel viktig. Hos Gumpens Auto Vest leverer vi kun biler som 
har gått gjennom en grundig kvalitets- og sikkerhetssjekk, slik at du kan føle deg trygg på at 
du gjør et godt kjøp. Her er noen av dem:

Bruktbil fra Gumpens Auto Vest
Bilen har alltid korrekt kilometerstand, vi gjør en grundig kvalitets-  
og sikkerhetssjekk av alle biler etter Norges Bilbransjeforbunds 
standard. Du har 30 dager bytterett. 

Ikke minst får du en bruktbilgaranti på 24 måneder!

Hygienetiltak ved prøvekjøring
Vi tar smittevern på alvor. Hos oss er det innført rutine på 
desinfisering av alle kontaktflater før og etter prøvekjøring. Våre 
selgere kan møte opp hjemme hos deg, innenfor et geografisk 
bestemt område, dersom du ønsker å prøvekjøre en av våre biler*. 

Kontakt oss for en hyggelig bilprat!

Tom Einar Helle
tom.einar.helle
@gumpen.no

+47 900 53 595

Lenn Hovden
lenn.hovden
@gumpen.no

+47 954 88 134

Tor Arvid Kristiansen
tor.arvid.kristiansen
@gumpen.no
+47 901 64 677 

Over 100
nye bruktbiler

på lager

Volkswagen Touareg
2019 | 57.294km | DSG | 3.0 V6 231hk R-Line

kr 927.000,-*

Sjelden mulighet!
En SUV i denne klassen tilbyr alt du trenger og mer til, 
både i baksete og bagasjerom. Sistnevnte tar 810 liter, 
bare så det er sagt. 

Volkswagens egen luksus-SUV - diskret levert.

VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Mandag-fredag 08.30-16.00
Torsdag 08.30-20.00
Lørdag 10.00-14.00

* Dette tilbudet gjelder kun så langt vi har kapasitet. 

Nissan Qashqai
2019 | 21.500km | Automat
1,3 DIG-T Tekna Automat

kr 319.000,-*

Volkswagen e-Golf
2020 | 21.000km | Elektrisk
136hk | Keyless | Ryggekamera 

kr 279.000,-*

Volkswagen Polo
2019 | 37.000km | Automat
95 TSI DSG Highline

kr 199.000,-*

Volkswagen Passat
2018 | 51.000km | Automat
1,4 TSI 218hk Exclusive

kr 295.000,-*

Volkswagen e-up!
2018 | 30.000km | Elektrisk
5D 110hk TSI  DSG

kr 164.000,-*

Volkswagen Tiguan
2015 | 106.000km | Manuell
140 TDI Exclusive

kr 259.000,-*



Kontakt oss for en nyttig bilprat!

Alexander Tveit
alexander.tveit
@gumpen.no

+47 476 28 439

Nikolai Stien
nikolai.stien
@gumpen.no

+47 476 04 544

Sebastian
Henning-Olsen
Sebastian.Henning-Olsen
@gumpen.no
+47 920 79 196

Christian Tholin
christian.tholin
@gumpen.no

+47 974 74 545

Den nye Caddy Cargo. Klar for det meste

www.kristiansand.volkswagen.no

Alle priser er inkl. frakt og levering forhandler. Drivstofforbruk blandet kjøring 4,9 l /100 km, CO2-utslipp 128 g/
km etter WLTP-standarden. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.

Det er kanskje vår minste varebil, men du skal lete lenge etter en med større 
oppdateringer. Den nye Caddy Cargo er nå på veien i en ny drakt – utvendig og  
innvendig. Med et digitalisert og oppgradert førermiljø og helt nye sikkerhets- og 
førerassistentsystemer får du en bil med kjøreegenskaper som gjør at du gleder 
deg til jobb hver dag. Og som alle andre modeller tilbys den selvfølgelig med 
4MOTION firehjulstrekk. Velkommen til prøvekjøring. 

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

100% ny, men fortsatt

100% Caddy 

Nye Caddy Cargo 
nå fra 239.498,- eks mva | Levert Gumpens Auto

NÅ: Få 7.500 kr. i rabatt på service og vedlikeholdsavtale

 

GUMPENEDITION: Transporter T6.1 

nå fra 490.161,- eks mva | Levert Gumpens Auto

NÅ: Få 9.000 kr. i rabatt på service og vedlikeholdsavtale 

Førstevalget for

Enhver håndverker

GUMPENEDITION KOMMER MED ALT UTSTYRET DU TRENGER - HER ER NOE AV DET:

Metallic lakk / LED-lys foran og bak / adaptiv cruisecontrol / multifunksjonsratt i skinn / parkerings-
varmer m/fjernkontroll og tidsur / tilhengerfeste (inntil 2.500 kg tilhengervekt) / ryggekamera 
skyvedør venstre side / vindu høyre / armlene førersete / ekstra batteri / reservehjul 

Norskmontert utstyr: utvidet vegg/komfortvegg / Loyds gulv/sidekledning/hjulhus
Loyds LED-vareromsbelysning / Loyds skvettlapper foran / gummimatter foran
13>7 pin adapter / 16” sommerhjul på aluminiumsfelg / 16” vinterhjul på stålfelg 

Kampanjerente 1,99% nom. rente gjennom VW Financial Services

Vi har biler på lager for rask levering.

Norges mest solgte
merke 16 år på rad!



Norges mest solgte varebil i sitt segment!

www.kristiansand.volkswagen.no

Prisen er inkl. frakt og levering forhandler. Drivstofforbruk blandet kjøring 4,9 l /100 km, CO2-utslipp 128 g/km 
etter WLTP-standarden. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.

Crafter har klassens

Beste lasteevne 

Crafter
nå fra 407.975,- eks mva | Levert Gumpens Auto 

Tilgjengelig som 
elektrisk varebil

Kampanje nå: Stor komfortpakke kun kr  6.900,- eks. mva. (Fullpris kr. 21.390,-)
Climatronic 2-sone klimaanlegg | Adaptiv Cruisekontroll | Multifunksjonsratt i skinn, oppvarmet 
Avfjæret Ergoactive-førersete med massasje-funksjon. Få i tillegg 9.600 kr i rabatt på service og 
vedlikeholdsavtale

En av verdens smarteste elbilladere

->  Passer til både 1- og 3-fase
->  Støtter lading opp til 22kW
->  Type 2 standard ladekontakt
->  Lad opp til 10x raskere enn i en vanlig stikkontakt.
->  1,4-22kW (1- og 3-fase lading)
->  Støtter 3-fase lading på IT-nett (230V)
->  Permanent låsing av Type 2 kabelen
->  Integrert jordfeilvern Type B
->  Tilkoblet internett med integrert 4G med inkludert abonnement livet ut. 
 Det betyr at du ikke trenger å være redd for om du har wifi-dekning i garasjen.**

Gumpen og OneCo leverer markedets mest intelligente ladere.
Ferdig installert hjemme hos deg.

* Tilbudet inneholder inntil 1 time reisetid, 1 sikring, 15 meter kabel fra sikringsskap ut til lader og forutsetter ellers normale forhold, at overspennings-
vern er montert og at det er plass i sikringsskapet til 1 ekstra sikring. Vi hjelper deg med å avklare dette når du klikker på motta et pristilbud.

**Forutsetter at det er 4G dekning.



– Jeg har et ganske oppslukende konkurranseinstinkt, 
og har konkurrert i motorsport i flere år. Det bor litt i 
meg å forsøke å være best i det jeg driver med, men 
det er kjennes litt uvirkelig å vinne dette i år, ja.   

Du hoppa vel litt i stolen da det ble avslørt?

– Må vel nesten innrømme at jeg kan ha jobbet på 
nyttårsaften for å dra dette i land, gliser Nikolai. 
Det falt ikke nødvendigvis i god jord hos fruen, men 
konkurranseinstinktet må mates og hun vet at jobben 
er viktig for meg, sier han. 

Nå har du vunnet - hva skjer videre?

– Kåringen i seg selv er en personlig motivasjon 
gjennom året, men til syvende og sist så er det 
fornøyde kunder som er målet og det vi strekker oss 
etter hele tiden. Produktene har vi, folka har vi, 
fornøyde kunder må vi skape og følge opp.

– Nå er vi også nominert til årets forhandler, som vi 
vant i fjor. Det er en fin bekreftelse på at det vi gjør er 
riktig og at det fungerer hos Gumpens Auto Vest 
Nyttekjøretøy. Så kan vi alltid bli bedre, og jeg ser 
frem til fortsettelsen her. Det er en god plass å være, 
avslutter han.

Tekst/foto: Ingunn B. Engen

Nikolai Stien fra Gumpens Auto Vest Nytte-

kjøretøy stakk avgårde med seieren under årets 

prisutdeling i  Volkswagen Norge.  

– Det var godt for konkurranseinstinktet, sier 

han, og bedyrer at nå er det bare én ting som 

gjelder - å beholde førsteplassen også i 2021.

Hva skal til for å bli best på Nyttekjøretøy?

– Det blir jo noen lengre dager i løpet av et år. 
Det jobbes mye og hardt, og jeg ser nøye på alle 
mulighetene som dukker opp. Struktur og det å være 
ajour er en kjempeutfordring i en bransje som 
beveger seg så fort som denne, men det er definitivt 
noe man må tenke på for å bli god, sier han.

– Vi har gode kunder som er hyggelige å jobbe med, 
det er motiverende. De gir oss enormt med tillit når 
de setter ansvaret for bilparken sin hos oss. Samtidig 
skal vi alltid strebe etter å løse de utfordringene de 
måtte møte på. Akkurat på det punktet syns jeg vi er 
noen hakk vassere enn konkurrentene våre, sier han. 

Oi! Det er en ganske høy og mørk ting å si for en 
sørlending?

– Haha! Ja, det er kanskje det? Samtidig må vi være 
stolte av det vi er flinke til, tenker jeg, og mentaliteten 
i vår avdeling er å være innstilt på løsninger og 
utvikling. Slikt blir det vinn-vinn situasjoner av.

Dette gjør seg kanskje ekstra gjeldende for 2020?

– Det har vært et spesielt år for alle, med utfordringer 
uten sidestykke på grunn av pandemien. Ingen har 
tenkt ut løsningen for et slikt scenario før, så det er 
klart vi ble nødt til å vri hjernen og gjøre alt vi kan for 
kundene, sier han.

Best i test: Nikolai Stien gikk av med seieren i en av gruppene med tøffest konkurranse blant selgerne - gruppe 4. Nikolai har jobbet med Nyttekjøretøy i to år og er allerede en av landets beste selgere!

Dette er andre året ditt som selger på Volkswagen 
Nyttekjøretøy, så vinner du denne kåringen. Det er 
ganske sterkt?

– Ja, det er helt fantastisk godt! Det første året var jo 
i prinsippet et «læreår», så at det satt allerede i år var 
veldig deilig. Det må nevnes at jeg har en veldig god 
leder i Christian (Tholin). Han har vært i min stol før, 
og vet hva som skal til. Christian legger veldig godt til 
rette for at vi andre skal lykkes, sammen med kollegaer 
på hele huset som er enormt kunnskapsrike, sier han.

– Utgangspunktet var der, så da var det opp til meg å 
styre min egen skute i havn. 

Norgesmester i Nyttekjøretøy:
– Det viktigste er at kunden blir fornøyd

Volkswagen Norge kårer hvert år de beste selgerne innenfor sine 
kategorier. Salgsresultater vektlegges i kåringen, og for å vinne må man 
kunne identifisere kundenes behov på en enestående måte. 

Volkswagen Nyttekjøretøy deles opp i fem grupper basert på størrelse: 
Nikolai Stien vant i Gruppe 4 - den nest sterkeste gruppen!



GUMPENS AUTO - DET NATURLIGE VALGET FOR GOD SERVICE OG KVALITET

Vi har over 80 års erfaring med Volkswagen og kjenner din bil bedre enn noen andre. Vil du være sikker på at din bil får den beste behandlingen som er tilgjengelig, så 
kommer du til Gumpens Auto - naturligvis. Nå er det enda enklere å booke din time hos oss. Last ned bilhold og velg tjeneste - det æ så greit, atte!
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Gumpens Auto Vest

#1 i Norge

Ingen solgte flere Volkswagen enn Gumpens Auto Vest

At Volkswagen er et godt og populært merke i Agder beviser denne gjengen gang 
på gang. Ingen forhandlere i Norge solgte flere Volkswagen personbil enn 

Gumpens Auto Vest i januar.

Kontakt oss for en bilprat!

Magnus Engestøl
magnus.engestøl
@gumpen.no

+47 909 92 886

Christian Næss
christian.naess
@gumpen.no

+47 979 88. 242

Dag Rune Simonsen
dag.rune.simonsen
@gumpen.no

+47 905 79 002

Even Myhrstad
even.myhrstad
@gumpen.no

+47 905 00 633

Arthur Hansen
arthur.hansen
@gumpen.no

+47 957 04 117

Per Øystein Gumpen
per.oystein.gumpen
@gumpen.no

+47 480 51 540


