
Værdier 
KUNDEN I CENTRUM 

Vi arbejder struktureret, målrettet og effektivt, 
for at opfylde kundernes forventninger. 

KUNDESERVICE 
Vi møder vores kunder i øjenhøjde og 

yder en forbilledlig kundeservice.

HØJ KVALITET 
Vi tager alle ansvar og leverer altid arbejde 

af en meget høj kvalitet.  

ARBEJDSGLÆDE 
Vi værner om sammenholdet og hjælper gerne hinanden.

Vision 
Vi vil være Midtjyllands mest attraktive samarbejdspartner 

indenfor mobilitet til såvel privat- som erhvervskunder.

Mission 
AGN en virksomhed, der sælger og servicerer 

Volkswagen, Škoda og Audi i Midtjylland. 

VI YDER ALTID EN FORBILLEDLIG SERVICE 
overfor vores kunder og giver dem mest ”value for money”.  

VI GÅR OP I VORES HÅNDVÆRK 
og sætter en ære i at levere en god kvalitet i alt, hvad vi arbejder med.  

VI MØDER VORES KUNDER I ØJENHØJDE 
og sigter altid efter at overgå deres forventninger, uanset 

hvilken afdeling i huset de er i kontakt med.

AGN - VI ER DEDIKEREDE ENTUSIASTER OG SPECIALISTER



AGN - vi er dedikerede entusiaster og specialister
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