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Gør som din kollega
– kør Ford Transit
Leder du efter en transit med stor kapacitet, lave ejeromkostninger, 
en driftsikker motor, ultimativ funktionalitet og et lavt brændstofforbrug?
Så kig ind hos Bøje & Brøchner og få en fuldblods arbejds hest 
fra Ford med klassens bedste køredynamik.



Råstyrke, funktionalitet og pålidelighed 
har siden 1965 fået virksomheder 
til at vælge Ford Transit som deres 
foretrukne erhvervskøretøj. Den nye 
Ford Transit serie giver din virksomhed 
klassens førende kapacitet og brænd-
stoføkonomi, avanceret intelligent 
teknologi og tidssvarende design.
Den nye serie omfatter fire dedikerede 
og markante køretøjer.

Transit
Transit Custom, Årets varebil 2013
Transit Connect, Årets varebil 2014
Transit Courier
Fords transitter har klassens førende 
varerum med en kapacitet fra 2,3 m³ til 
15,1 m³ og totalvægte fra 2000 til 4.700 
kg.

Som en af de få på markedet tilbyder 
Ford benzindrevne transitter med ver-
dens bedste motor. For tredje år i træk 
er EcoBoost kåret til Engine of the Year.
EcoBoost forener to tilsyneladende 
uforenlige størrelser – lavt brændstof-

forbrug og høj ydelse. Den er i en klasse 
for sig. Den er raffineret, overraskende 
fleksibel og fantastisk effektiv. Den 
brændstoføkonomiske og kraftfulde 
1.0 l EcoBoost motor fås indtil videre i 2 
af vores transit-modeller i Danmark.

Fords nye 
Transit serie

1.0 l EcoBoost kåret til
verdens bedste motor
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Når du samarbejder med 
Bøje & Brøchner, får du special-
byggede transitter i den længde 
og højde, du har brug for. Kontakt 
erhvervs konsulent Henrik Lynnerup 
og få et uforpligtende tilbud.

Henrik Lynnerup
Erhvervskonsulent
+45 20 73 60 01
hl@bbvejle.dk

Alle Fords transitter er designet og bygget til 
kræ vende opgaver. Slid styrke er en medført 
egenskab, og vores kompromisløse test-
program er din garanti for, at transitterne 
holder til alle opgaver i din virksomhed.
Bøje & Brøchner i Vejle er landets ældste 
Ford for handler. Siden starten i 1926 har 
vi med  faglig stolthed og indsigtsfuld råd-
givning arbejdet stenhårdt på at give din 
virksomhed den bedste vognpark. 

Hos Bøje & Brøchner får du markedets 
bredeste sortiment. Vi har afdelinger i både 
Vejle og Billund og er Trekantom rådets 
største Erhvervscenter. Vores store plade-
værksteder er specia liserede og arbejder 
hver dag med Fords transitter og andre 
mærker.
Før hver handel undersøger vi dine leasing-
muligheder, så dine nye transitter altid 
købes med markedets bedste finansiering.

Bygget til et langt og 
krævende liv
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• Trekantområdets 
største Erhvervscenter

• Markedets bredeste 
sortiment

• Pladeværksteder gearet 
til erhvervslivet

• Undersøger leasingmuligheder 
før alle handler, 
så transitterne købes med 
markedets bedste finansiering

• Indsigtsfuld rådgivning

Derfor samarbejder Kaltoft 
El-service med Bøje & Brøchner
I Kaltoft El-service har vi siden 2012 købt 
transitter hos Bøje & Brøchner i Vejle. De 
arbejder professionelt med kort reaktionstid. 

Bøje & Brøchner er dygtige til at forstå vores 
behov. Vores samarbejde har fungeret 100 
procent fra dag ét. Resultatet er driftsikre 
transitter, der passer til vores arbejdsbehov
og økonomi.«

Kristian Kaltoft, indehaver Kaltoft El-service.

»


