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Det handler om mennesker
Personligt engagement har været drivkraften i Europcar siden starten i 1954

Det hele startede i 1954 med én Folkevogn, som hurtigt 
blev til flere. 
I mange år var vi InterRent, som senere blev Europcar 
- men hele tiden har vi først og fremmest været os selv. 
Siden 1999 har Europcar været Danmarks - og nu også 
Europas største biludlejningsselskab.

Hos hver enkelt af vores 350 medarbejdere møder du den 
samme professionelle indstilling – det samme personlige 
engagement:  
Intet er vigtigere for os  end at gøre dig tilfreds!
 
Vi har konstant fokus på det, vi er bedst til - nemlig at 
udleje biler. Bilen er altid klar på det aftalte tidspunkt 
og til den aftalte pris. 

Alle vores medarbejdere kender vores virksomhed og 
er gode til at lytte og huske. Derfor kan vi opfylde dine 
ønsker og leve op til dine forventninger. 

Nu, som i 1954, er det et spørgsmål om troværdighed 
og vi holder altid en lille smule mere, end vi lover.



Vi bliver aldrig tilfredse, men...
alting kan altid blive bedre. Så en gang imellem har man lov til at stoppe op 

og glæde sig over det man har – især de mange glade kunder

Det, der betyder mest for os, er at du som kunde er 
tilfreds, føler dig godt behandlet og kommer igen. 

Derfor er vi også taknemmelige over de priser, vi 
vinder, både i Danmark og ude i verden. De viser, at 
vi lever op til vores kunders forventninger. 
Alligevel fortsætter vi med at sætte vores egne 
høje standarder for personlig kundebetjening og 
service. 

Vi vil være nr. 1 på den personlige betjening. 
Det er den holdning, der har gjort os til Danmarks 
og Europas største biludlejningsselskab og et af 
verdens førende - og det har vi tænkt os at 
fortsætte med at være. 

Vi er også i mere end én forstand et “grønt” 
selskab. Vi opdaterer løbende vores miljømål-
sætning og forsøger at nedbringe forbruget af 
miljøbelastende vaske- og klargøringsmidler, øger 
genbrug og prøver ved indkøb af biler at prioritere 
brændstoføkonomi, partikelfiltre m.v.

Fremtiden er grøn og det miljørigtige valg er 
Europcar, både i Danmark og i udlandet. Test os, 
næste gang du planlægger at leje bil, måske under 
særlige vilkår. Vi elsker udfordringer, fordi de er 
med til at højne vores servicestandard. 

World travel Awards
Kåret til Europas bedste biludlejningsselskab flere år i træk.

Teleperformance
Kåret til bedste reservationscenter i Danmark.

Danish Travel Award
Kåret til Danmarks bedste biludlejningsselskab.





Hvilken størrelse bruger du?
Europcar har Danmarks største flåde af køreklare 
udlejningsbiler, over 6.000 fordelt på mere end 100 
modeller. Bare sig, hvad du skal bruge 
– fra de største sættevogne og trækkere over 
busser, luksusbiler, stationcars samt almindelige 
personbiler til det mindste køretøj på fire hjul.

Vores biler fylder sjældent to år
I Danmark køber vi nye biler for 500 mio. kr. om året. 
Det svarer til en årlig udskiftning af halvdelen af 
flåden.
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Vores mission
Europcar vil altid levere den bedste transportløsning 

med venlighed, kompetence og troværdighed  



Der er noget for enhver smag
Uanset om du lejer bil til privat brug eller firmakørsel, finder du fordele, service og 

muligheder hos Europcar, som gør det nemt at vælge os frem for andre

Privat leje
Lejer du en bil som privatkunde, er det en god idé at få et 
GrøntKort. Det er gratis og giver dig bl.a. rabat på billeje i 
Danmark og i udlandet, mulighed for at hente din 
weekendbil før andre og gratis lån af barnestol og -puder. 
Tilmeld dig på europcar.dk/privat

Firmaordning
Europcar har en række stærke tilbud til erhvervslivet. Som 
erhvervskunde får du gode priser både i Danmark og i 
udlandet. Aftaler kan skræddersys efter behov og 
volumen, ligesom elektroniske reservationsløsninger 
samt elektronisk fakturering kan være en del af en aftale. 
Dit Europcar Privilege Club kort betyder altid bil uden ven-
tetid overalt i verden – til den aftalte pris. Og selvfølgelig 
får din 
virksomhed en personlig kontakt i salgsafdelingen. 
Se mere på europcar.dk/erhverv

Skal virksomhedens medarbejdere bruge bil privat fx i ferien 
- har vi et tilbud i form af et Europcar Funway kort. 
Se mere på europcar.dk/funway 



Der er noget for enhver smag

Leasing
Der er mange gode grunde til at leje eller lease 
i stedet for at eje. Du kender dine udgifter på 
forhånd, slipper for en masse papirnusseri og skal 
ikke bekymre dig om brugtvognsprisen, når du ikke 
skal bruge bilen længere. 
Fordelen er også, at du får en bil, der kun har kørt få 
kilometer til en attraktiv pris. Desuden kan vi levere 
omgående.

Europcar leasing er velegnet til fx firmabil i en ny 
medarbejders prøvetid, den ekstra vogn i travle 
perioder eller det rigtige køretøj til en bestemt 
opgave. Uanset hvad du vælger, får du fleksibilitet, 
alt på én faktura samt en professionel rådgivning, 
der sikrer den bedste løsning for din virksomhed. 
Kontakt vores leasingafdeling for et 
uforpligtende tilbud. 
Se mere på europcar.dk/leasing

Specialiteter
Vi arbejder hele tiden med at udvikle vores produk-
ter og tilbyder en lang række koncepter til både 
private og erhvervslivet. Fx har vi flere forskellige 
kortordninger, der gør det hurtigt og nemt at re-
servere og afhente en bil, fordi vi allerede har dine 
data.
 
Vi har også et entreprenørkoncept komplet med 
mandskabsvogne, samt andre specialkøretøjer. 
Og vores mange specialiteter omfatter bl.a. kombi-
nationer af bil/forplejning/BroBizz, bil/færge og bil/fly. 
Se mere på europcar.dk/specialiteter 



Vi er altid lige i nærheden

Europcar blev grundlagt i Paris i 1949. Med repræ-
sentation i 160 lande er vi i dag et af verdens 
førende biludlejningsselskaber – og klart det største 
i Europa. Europcar er altid lige i nærheden, hvor 

vores globale netværk af 3.000 udlejningskontorer 
altid har en ren og serviceret bil parat til dig for 
kortere eller længere perioder. Både når du rejser 
privat og på forretningsrejse.



Europcar er Danmarks største biludlejningsselskab 
med 40 udlejningskontorer og en bilflåde på over 
4.000 personbiler og 2.000 vare-/lastvogne. 
Du finder os  i alle større byer samt i lufthavne. 

Og nu vi taler om at finde, så kan du selvfølgelig 
også bestille en GPS, når du booker din bil. Så er 
du aldrig i tvivl om, hvor du er, eller hvor vi er.

Mere end 3.000 udlejningskontorer i hele 
verden og 40 udlejningskontorer i Danmark. 



Det kører den rigtige vej
Biludlejningsmarkedet stiger og Europcar ligger trygt og godt i kurverne. På 

verdensplan er dit lejemål hos os et af 9 mio. om året – med pil opad

Med mere end 60 år bag os står vi stærkt i marke-
det som det førende biludlejningsselskab, når det 
gælder transportløsninger for både personer og 
gods. Takket være vores dygtige og engagerede 
medarbejdere er det som regel os, der bliver kon-
taktet, når familien skal på ferie eller weekend og 
når en privat eller offentlig virksomhed skal finde 
den optimale transportløsning. 

Europcar er kommet langt – og sammen med 
vores kunder ser fremtiden lys ud.
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Nærmeste udlejningskontor i Danmark 
Tlf. 70 11 33 55 

Hovedkontor: 
Europcar 

Fredensgade 17 
8000 Aarhus C 

Tlf. 89 33 11 00 

Administration København 
Europcar 

Gl. Kongevej 13 
1610 København V

Tlf. 33 55 99 00

Salgsafdeling/Erhvervsaftaler 
Øst Tlf. 33 55 99 22
Vest Tlf. 89 33 73 33 

salg@europcar.dk 

Leasing
Tlf. 33 55 99 99

leasing@europcar.dk 

Reservationscenter 
Tlf. 89 33 11 33

reservations@europcar.dk 

europcar.dk 


