
 

 

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE: Viborg, 16. april 2021 

 

intopit Carservice A/S, igen på opkøb langs den danske motorvej 

Værkstedskæden intopit Carservice A/S, der har specialiseret sig i landsdækkende service og 

reparation af varebiler, overtager 1. juli 2021 Autoværkstedet ApS i Fredericia. Opkøbet er et led 

i en større satsning mod at blive en fremtidssikret og landsdækkende værkstedskæde 

intopit Carservice A/S har underskrevet købsaftale med Autoværkstedet ApS på Gl. Landevej 59 i 

Fredericia med overtagelse pr. 1. juli 2021. Værkstedet er et Automester-værksted beliggende langs den 

danske motorvej. Den nuværende ejer Klaus Møller Jensen forsætter som værkstedschef for intopit 

Carservice Fredericia ApS. 

 

Med opkøbet af Autoværkstedet ApS styrker intopit Carservice A/S sin position på markedet, og 

kommer endnu tættere på vigtige erhvervskunder i Trekantsområdet. intopit Carservice A/S er med det 

seneste opkøb nu repræsenteret i Viborg, Aarhus, Roskilde og Fredericia. 

 

Igennem forruden visualiserer administrerende direktør i intopit Carservice A/S Magne Jakobsen flere 

værksteder komme til i løbet af det næste år: 

”Vi går efter motorvejen. Det betyder, at vi nu har fire egne værksteder, og yderligere 28 samarbejdspartnere, 

der støtter op om vores kunder. Så vi kan repræsentere hele landet. Vores mål for året er at have syv egne 

værksteder,” fortæller Magne Jakobsen. 

Magne Jakobsen er den oprindelige stifter af intopit A/S med datterselskaberne intopit Leasing ApS og 

intopit Carservice A/S. Begge selskaber er primært rettet mod erhvervs-segmentet.  

Nye veje i en kendt branche 

For Klaus Møller Jensen, der har drevet værkstedet Autoværkstedet ApS i 14 år, er opkøbet en 

spændende ny mulighed for en ny vinkel på branchen. 

”For fem år siden blev jeg bekendt med det begreb distruption. Der er sket rigtig meget i branchen, ikke 

mindst omkring digitalisering. Hvis ikke jeg forsøger at tilpasse mig nu, kunne jeg risikere at blive distruptet. 

Jeg synes, det er en fantastisk mulighed at blive en del af intopit Carservice,” fortæller Klaus Møller  

Jensen, der sammen med sine medarbejdere på matriklen i Fredericia kommer til at udgøre det  

fjerde i intopit Carservice A/S egen pallette af værksteder. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bag rattet ”in no time” 

I januar 2021 overtog intopit Carservice A/S værksted i Aarhus. Blot et par måneder inde i året er turen 

nået til Trekantsområdet. Opkøbet af værkstedet i Fredericia er imidlertid ikke stoppestedet, for intopit 

Carservice har mere på køreplanen.  

”Ambitionen er bogstavelig talt at ligge langs den danske motorvej, så man som kunde altid kan komme i pit 

og være bag rattet igen ”in no time”. Som en Formel 1 bil. Deraf også vores firmanavn,” uddyber Magne 

Jakobsen. 

intopit Carservice startede med at servicere intopit Leasing A/S’ bilflåde. Efterspørgslen er blevet større 

igennem årene, til også at inkludere eksterne parter, som fx servicevirksomheder, leasingselskaber, 

bilforhandlere osv.  

 

Om intopit Carservice A/S 

intopit Carservice A/S er stiftet i 2018 som en uafhængig, landsdækkende værkstedskæde bestående af 

32 store og moderne kerneværksteder strategisk placeret i hele Danmark, heraf fire egne i Aarhus, 

Viborg, Fredericia og Roskilde.  

Derudover samarbejder kæden med 88 værksteder, der lever op til forventningerne om at levere 

kvalitet og service til kunderne. I alt står ca. 200 medarbejdere klar til at servicere alle typer biler, 

uanset mærke og årgang. 24-7. Året rundt. 

 

intopit A/S er en del af AC Group-koncernen.  

 

Kontaktperson: Magne Jakobsen, administrerende direktør, intopit A/S, Telefon: 8844 2290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Billedtekst: Magne Jakobsen, administrerende direktør i intopit Carservice A/S visualiserer flere egne 

værksteder langs motorvejen de næste år.  

 


