
DIN LOKALE SAMARBEJDSPARTNER

Over 30 års 
erfaring

- ER DU MERE END GODT KØRENDE

NÅR DU HANDLER MED BESKO



Hvem er vi
Hos BESKO har vi over 30 års erfaring inden for reservedele til transportbranchen. 
Hos os får du en professionel betjening, og den rigtige reservedel til en fornuftig pris.

Vi vil gerne give dig det bedste
De bedste produkter, den bedste rådgivning og bedste service. 
I vores 7 afdelinger finder du dygtige medarbejdere, der kun er et telefonopkald væk. 
De er klar til at hjælpe dig - både i afdelingerne og hos Teknisk Support. 
Medarbejderne i vores Teknisk Support har også hands-on erfaring.

Vi vil gerne være din samarbejdspartner
Et samarbejde med BESKO er baseret på kundetilpassede løsninger og fleksibilitet, 
så du får det samarbejde, der fungerer bedst for dig.

Følg os på Facebook

facebook.com/beskodk



Transportbranchen er i rivende udvikling og i 
voldsom teknologisk forandring. Det går stærkt, 
og det er ikke altid lige nemt at følge med. 

Besko Akademi tilbyder kurser inden for den 
nyeste teknologi i branchen - så du er godt klædt 
på til fremtidens udvikling.

Når du handler hos BESKO, er du mere end godt kørende
Vi mener, at det er vigtigt, at du får en god kundeoplevelse, når du handler hos os. 
Derfor ser vi os ikke blot som en leverandør af reservedele, men også som en samarbejds- 
partner, der kan rådgive dig og give dig den support, du har brug for i hverdagen.

Du er i centrum
Vi vil gerne give dig en god service, og du skal føle dig tryg ved, at handle hos os.

Hos BESKO får du:

• Leveringssikkerhed 

• Bredt sortiment i høj kvalitet 

• Teknisk support - kun et telefonopkald væk 

• God rådgivning og service 

• Overskuelig online webshop 

• Afdelinger i hele landet



Aalborg  
Troensevej 6A  
9220 Aalborg  
Tlf. 96 32 26 00

Aarhus 
Logistikparken 24  
8220 Brabrand 
Tlf. 87 94 17 00

Herning 
Hvidelvej 8A 
7400 Herning 
Tlf. 96 60 10 20

Kolding 
Vranderupvej 2 
6000 Kolding 
Tlf. 76 35 31 00

Padborg 
Plantagevej 8B 
6330 Padborg 
Tlf. 74 67 02 22 

Odense 
Emil Neckelmanns Vej 15G  
5220 Odense SØ  
Tlf. 63 12 11 00 

Greve 
Geminivej 27  
2670 Greve  
Tlf. 43 90 25 00

Bestil online 
24 timer i døgnet


