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Tæt på HC-CARGO

Mennesker og eksperter 
            

Scan QR-koden, 
og mød vores 
medarbejdere

Høj produktkvalitet
•	 ISO 9001:2000-certificeret
•	Hyppig leverandørkontrol
•	Afprøvning af alle produkter

Vores dygtige ansatte sætter en 
ære i, at give dig den bedste 
service.

Hos HC-CARGO får du svar på 
alle dine spørgsmål, og du 
får altid god service, grundig 
rådgivning og adgang til teknisk 
ekspertise.

Vores dygtige og dedikerede 
ansatte går langt for at hjælpe 
dig med at den finde den rette 
del til den rette pris.

Hos HC-CARGO lægger vi stor 
vægt på pålidelighed. Med vores 
erfarne hold er du i dygtige og 
servicebevidste hænder med 
fokus på produkter og ydelser af 
høj kvalitet. 

Det er afgørende for os, at du 
kan servicere dine kunder hurtigt 
og sikkert. Derfor tilbyder vi 
fleksible og skræddersyede 
forsendelsesmuligheder, der 
sikrer dig levering til tiden. 

Du er altid velkommen hos  
HC-CARGO.



Tæt på HC-CARGO

Kvalitetsprodukter 
til alle formål

HC-CARGO er Europas 
førende leverandør 
af autoelektriske 
komponenter

Scan QR-koden, 
og se filmen om 
vores produkter

Vi er eksperter i autoelektriske 
produkter. 

Uanset om du har brug for 
reservedele til personbiler, 
erhvervs-køretøjer, landbrugs-
maskiner eller både, bør du altid 
først kontakte HC-CARGO.

Med HC-CARGO som leverandør 
har du adgang til mere end 30.000 
forskellige varer. Alle vores 
produkter er konkurrencedygtige 
på pris og kvalitet.

Startere og generatorer:
Hos HC-CARGO har du adgang 
til markedets største udvalg af  
autoelektriske komponenter direkte 
fra dit værksted. Vi leverer startere og 
generatorer til stort set alle europæiske 
applikationer, og det gør os til en 
pålidelig leverandør.

Reservedele til startere og generatorer:
HC-CARGO tilbyder markedets største 
udvalg af reservedele til startere, 
generatorer, dynamoer og dynastartere. 
Hos HC-CARGO finder du altid det, du har 
brug for. 
Vi er din ekspert i reservedele!

A/C-kompressorer og komponenter:
HC-CARGO leverer et bredt program af 
A/C-kompressorer og komponenter. Vores 
A/C produkter er konkurrencedygtige 
både hvad angår pris og kvalitet, og 
vi udvider løbende, således at du får 
adgang til de helt rigtige komponenter.

Belysning:
HC-CARGO tilbyder et stort udvalg af 
lygter og belysningsprodukter, inklusive 
universallygter, rotorblink, pærer, 
arbejdslamper, reflekser og mange andre 
relaterede produkter. Du finder alt, hvad 
du skal bruge – både til dit værksted og 
til dine kunder. 

Elektriske komponenter:
HC-CARGO tilbyder et stort udvalg 
af elektriske komponenter. Udvalget 
omfatter tændspoler/-moduler, 
batterihovedkontakter, viskerblade, 
bakkameraer/-alarmer samt gløderør og 
sensorer for blot at nævne nogle få. Vi er 
leveringsdygtige i alt inden for elektriske 
komponenter.

Værkstedsmaterialer:
HC-CARGO tilbyder et stort udvalg 
af værktøj og installationsmaterialer 
herunder kabler/ledninger, multimetre, 
terminaler, sikringer og meget mere til 
værkstedet.
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Ekspertrådgivning både 
online og via telefon

Tæt på HC-CARGO

Altid online
            

Scan QR-koden, 
og se filmen 
om vores 
onlineløsning

Du er blot få klik fra de 
produkter, du har brug for.

Du er altid velkommen hos 
www.hc-cargo.com. Her får 
du adgang til mere end 30.000 
varenumre og detaljer om de
produkter du søger.
Der er blot få klik, til de
produkter du har brug for.

Brugervenlige søgefunktioner 
hjælper dig med at finde det, 
du søger. Du kan finde dit 
produkt på flere forskellige 
måder – søg via HC-CARGO-
nummer, OE-reference, vogn-
liste, via produktgrupper og 

specifikationer, nummerplade 
eller KBA-nummer, valget er dit.

Så hvorfor ikke prøve med det 
samme? Kig dig omkring på 
www.hc-cargo.com og find 
ud af alt om vores produkter 
og services, søg i vores online 
katalog, og prøv vores e-butik.

Det er en god idé af og til at 
besøge vores hjemmeside – vi 
udvider og opdaterer jævnligt 
vores program og information.

Du er altid velkommen.



Tæt på HC-CARGO

Vi er lige der, hvor du
har brug for os
      

Scan QR-koden, 
og find HC-CARGO i hele 
verden

For nærmeste HC-CARGO-forhandler
og et fuldt programoverblik kan du besøge

www.hc-cargo.com
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Vi ved hvor vigtigt det er, at 
være lige i nærheden.

Derfor finder du HC-CARGO 
over hele verden. Vi har blandt 
andet salgskontorer i Danmark, 
Storbritannien, Tyskland, 
Frankrig, Italien, Holland, 
Sverige, Polen og USA. Der er 
derfor stor sandsynlighed for, at 
du møder ansatte, der taler dit 
sprog, og forstår dine kunder og 
dine særlige markedsbehov.

Vores hovedkontor, der rummer 
alle nøglefunktioner, ligger i 
Danmark. Herfra servicerer vi 
mere end 16.000 kunder i hele 
verden, og sender varer til 
værksteder i mere end 85 lande 
hver eneste dag.

Uanset om du har brug for 
reservedele, tilbehør eller A/C-
komponenter, er vi lige der, hvor 
du har brug for os.

Vi er din ekspert i reservedele.


