Pressemeddelelse

PAVA og DEKRA i nyt spændende samarbejde
DEKRA Bilsyn overtager pr. 1. september selskabet PAVA Bilsyn A/S med henblik på, at synshallerne
kommer under DEKRAs paraply.

Salget af PAVA Bilsyn til DEKRA Bilsyn skaber en ny handlekraftig bilsynskæde med op til 75 synscentre
fordelt over hele Danmark.
”PAVA ser DEKRA som den helt rigtige samarbejdspartner på grundlag af deres værdier, kompetencer samt
position i markedet. DEKRA vil bære vores synshaller videre til næste niveau, grundet deres store viden og
erfaring på området”, udtaler Anette Kristensen, Direktør fra PAVA Produkter A/S.
”Vi får en lang række nye synergier og endnu bedre markedsdækning ved at få PAVA Bilsyn ind under
DEKRA brandet. Derudover glæder vi os meget til at arbejde sammen med alle de dygtige synsfolk, der i dag
driver PAVA Bilsyns centrene”, udtaler Christen Bagger, Administrerende direktør fra DEKRA.
Som et naturligt led i samarbejdet mellem parterne bliver det nu muligt for DEKRAs kunder at booke tid til
en PAVA rustbeskyttelse af deres bil, når de er i synshallen. Når kunden ønsker en rustbeskyttelse, kan bilen
afleveres hos den nærmeste DEKRA synshal, så sørger PAVA og DEKRA for det praktiske og bilen er klar til
afhentning samme sted for kunden efter endt behandling.
DEKRAs synsmedarbejdere bliver uddannet i at rådgive kunderne omkring rustbeskyttelse, så det stadig er
den samme gode viden som hvis kunden havde kørt til direkte til det lokale PAVA Center.
Vi vil i samarbejde løbende udvikle på dette koncept, så det altid er nemt og trygt for kunderne at få deres
bil rustbeskyttet. Netop nu bliver der arbejdet stærkt på at kunderne også vil få mulighed for at booke
online for at gøre hele processen så nem som overhovedet muligt for kunden.
”Vi ser frem til et nyt og stærkt samarbejde med DEKRA koncernen”, afslutter Anette Kristensen, Direktør
fra PAVA Produkter A/S.
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