KUNDEBREV

Ahlsell samler
troppene i Bærum
Ahlsell lukker dørene på Billingstad og samler våre dyktige
selgere og brede sortiment i den nye butikken på Rud i
Bærum.
Etter mange år med butikk på Billingstad velger vi nå å samlokalisere våre
dyktige selgere på Rud i Bærum. Ahlsell åpnet ny avdeling med butikk og
salgskontor på Rud, Bærum i Mai 2019.
Siste ordinære åpningsdag på Billingstad blir fredag 12. juni.
I Bærum ønsker vi kunder velkommen fra 06.30 – 16.00.

Billingstad
stenger
12. juni

Ahlsell Bærum
Baker Østbys vei 21, 1351 Rud

For mer informasjon:

Ole Magnus Småriseth
Salgssjef VVS

Tilstedeværelsen opprettholdes
Erfaringen fra andre steder er at både kundeopplevelse og arbeidsmiljø blir
bedre når vi samler vårt brede sortiment og kompetanse under «ett tak». Lokalene på Billingstad har for
lengst gått ut på dato og vi tror både kunder og ansatte vil trives bedre i våre nye lokaler.

+47 97592490
ole-magnus.smariseth@ahlsell.no

Med den nye Bjørnegårdstunnelen ligger Ahlsell Bærum knappe 4 minutter med kjøring fra E18 i Sandvika.
Kjøreavstand fra butikken på Billingstad til nye Ahlsell Bærum er i underkant av 10 minutter avhengig av
trafikk. På vei inn til Oslo har vi også Ahlsell Skøyen som ligger 2-4 minutter kjøreavstand fra E18 v/ Sjølyst.
Tilstedeværelsen opprettholdes
Ahlsell fortsetter sin satsning innen alle fagområder; VVS, Elektro, Industri, Bygg & Anlegg/VA i Asker/
Bærum-markedet.
For entreprenører, rørlegger, elektrikere og andre håndverkere som ønsker verktøy og materialer levert
direkte til prosjekt/anlegg så vil naturligvis hele sortimentet være tilgjengelig for bestilling via vår nettbutikk
på ahlsell.no, fra ahlsell-appen på mobilen, samt gjennom kontakt per telefon med våre selgere.
Hent i Butikk
Bestiller man innen kl. 17.00, vil varer leveres med nattbil innen 07:00 (ved nattavtale) eller på dagtid
påfølgende virkedag. Du kan også velge «Hent i Butikk» for å ha varene klare tidlig neste morgen. Les mer
om tjenesten på www.ahlsell.no/hentibutikk

Henning H. Dahl
Salgssjef Bygg & Anlegg / VA
+47 92244411
henning.dahl@ahlsell.no

Ahlsell Skøyen

Hoffsveien 11, 0275 Oslo
Man-Fre: 07.00 - 16.00

Ahlsell Bærum

Baker Østbys vei 21, 1351 Rud
Man-Fre: 06.30 - 16.00

Geir Helge Busch
Salgssjef Elektro
+47 40529434
geir.busch@ahlsell.no

Ahlsell Billingstad

Stenges fra fredag 12. juni

Les mer på ahlsell.no/baerum

