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Venstre til høyre: Konsernsjef Geir Guthus og Styreformann Henrik Baumann.

Da Bauda-konsernets virksomhet ble rendyrket og
konsentrert om Toyota- og Lexus forhandlerdrift i 2004,
etablerte vi en Visjon om at «vi skal ha Norges mest
fornøyde bilkunder». På denne reisen har vi, til tross
for at både marked og kunders behov har vært og er i
endring og setter nye krav til oss, har vi fått bekreftelser i
form av målrettede resultater på at vi med utgangspunkt
i Toyota-konsernets strategier hele tiden utvikler oss
mot denne visjonen. Det innebærer at vi både som et
fellesskap og individuelt har skjønt at det viktigste vi gjør
er å skape gode kundeopplevelser med utgangspunkt i
kundens forventninger og behov. Skal vi lykkes videre må
vi gjennom forbedringsarbeid hele tiden jakte videreutvikling mot vår visjon og ha både evne og vilje til å gjøre
endringer når kravene til gode kundeopplevelser endres.
Hva gjelder veien videre, ønsker Bauda-konsernet med
utgangspunkt i Toyota og Lexus sine strategier å styrke
sin posisjon som en av Norges ledende virksomheter i
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norsk bilbransje. Dette er et realistisk ønske hensyntatt at
vi representerer Toyota, som har tatt mål av seg til å bli
verdensledende innenfor mobiltetsløsninger, og det
fundamentet vi gjennom målrettet utvikling har skapt i
Bauda-konsernet. For å lykkes med å få dette ønske oppfylt, følger det som en konsekvens at vi vil sette offensive
mål som er trygt forankret i vår visjon både hva gjelder
resultater og utvikling. Våre mål og strategier for
kommende strategiperiode er beskrevet på de følgende
sider, og uttrykker overordnet «hvor vi skal, hvordan vi
gjennom samarbeid skal komme dit». I vårt daglig arbeid
skal dette være et rammeverk for å sikre at handlingsplaner
og tiltak ned på den enkelte avdeling bidrar til at vi fortsetter å holde oss på stø kurs mot ønsket utvikling.
Med Toyota og Lexus i ryggen og en organisasjon med
dyktige og motiverte medarbeidere, gleder vi oss til å ta
fatt på de utfordringer som skal sikre at vi skal nå våre
fremtidige mål.
Bauda 2021.
Henrik Baumann og Geir Guthus
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VISJON

Vi vil ha Norges mest fornøyde bilkunder

FORRETNINGSIDÉ

Vi skal markedsføre og selge Toyota og Lexus
relevante produkter og tjenester i områder som
er strategisk viktige for oss og våre kunder.

Verdigrunnlag

4

Toyota og Lexus familien

Myndiggjøring

Som en del av Toyota organisasjonen, er vi med på å bringe Toyotakulturen videre. En kultur som har gjort Toyota til verdens største
bilprodusent. Gjennom samarbeid, og med respekt for de
menneskene vi har rundt oss, skal vi hele tiden søke de små
forbedringene. Små forbedringer som forenkler vår hverdag og
som resulterer i enda bedre kundeopplevelser.

Myndiggjøring står sterkt i Bauda's verdigrunnlag (David
Kvebæk). Filosofien om å sette medarbeidere i stand til å ta
ansvar og ta selvstendige valg og beslutninger på områder der de
er kompetente. Det dreier seg om innflytelse og kontroll over egen
arbeidssituasjon.

The Toyota way

K1 og BRiT

The Toyota Way bygger på to grunnpilarer: Kontinuerlig
forbedring og Respekt for mennesker. Disse to hovedverdiene
bygger igjen på verdiene: Utfordring, Kaizen, Genchi Genbutsu,
Respekt og Lagarbeid.

K1 = Kunden Først
BRiT = Best Retailer in Town (byens beste forhandler)
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HOVEDMÅL/STRATEGIER
Kunder
Vi skal behandle våre
kunder slik at de forblir våre
kunder.

Det skal være enkelt og lystbetont å være
kunde hos oss. Vi må derfor tilby våre kunder
markedets beste totaltilbud.

Medarbeidere
og organisasjon
Vi skal ha motiverte,
kvalifiserte og ansvarsbevisste medarbeidere med
ekte kundeorientering og
felles prestasjonskultur.

Vi ønsker at vi med utgangspunkt i et
gjennomtenkt, tydelig og raust lederskap
både vil tiltrekke oss og beholde dyktige
lærlinger og medarbeidere.

Våre aktiviteter skal ha et livstidskundeperspektiv. Lojalitet, gjenkjøp og anbefaling Vi vil at våre medarbeidere alltid lar vår
visjon, vårt verdigrunnlag og våre
drives av eierskapsopplevelsen.
hovedmål styre sine valg, herunder være
bevisst på sitt bidrag til salg av flere biler
Vi skal skape ambassadører for Toyota og
og tjenester.
Lexus gjennom bransjens beste produkter,
tjenester, systemer, prosesser, kundeVi skal legge til rette for ekte
behandling, merkevarebygging og
kundeorientering, effektivitet, kreativitet,
markedskommunikasjon.
positiv nysgjerrighet og god egenutvikling.
Kundenes problemer skal løses, og snus til en Våre selskaper skal fortsatt ha desentralisert
positiv opplevelse. Vi skal i vår kundedialog
ledelse med effektiv organisering basert på
sikre rett budskap til rett tid i rett kanal.
like prinsipper og samordning av systemer
og aktiviteter i konsern.
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Vi skal være gode ambassadører for Toyotas arbeid knyttet til
kvalitet, miljø og samfunnsansvar.

Profil

Marked

Økonomi

Bærekraft

Vi skal bidra til at vi
oppfattes som Norges
ledende bilorganisasjon
innen kvalitet samt
bærekraft og være
bransjens sterkeste
merkevare.

Toyota skal være det mest
kjøpte bilmerke i våre
salgsdistrikter og derved
bidra til at Toyota skal være
Norges største bilmerke.

Vi skal ha god
lønnsomhet.

Policyen for bærekraft fastsetter prinsipper for
hvordan vi skal ta hensyn
til miljø og klima, sosiale
forhold og virksomhetsstyringen i alle våre
aktiviteter for å understøtte
langsiktig verdiskaping.

Kunden skal alltid være utgangspunktet for
vår markedsføring. Vi skal utforme
prosesser og konsepter som ivaretar
kundenes behov og ønsker gjennom hele
eierskapet.

Vi vil ha et målrettet og høyt aktivitetsnivå
med god samordning mellom selskapene
og lokasjonene i aktuelle markedskanaler.

Vi vil arbeide målrettet for å øke våre
inntekter samtidig som vi passer på at
kostnadene er på et forsvarlig nivå.

Vi ønsker å skape en miljømessig tankegang
og oppfordre til å øke miljøforståelsen hos
våre kunder og medarbeidere.

Med utgangspunkt i Toyota og Lexus sitt
modellprogram skal vi øke vår innsats for å
tiltrekke oss nye kunder.

Vi vil søke å oppnå stordriftsfordeler.

Miljømål er satt for å være en pådriver for
en grønnere fremtid og i arbeidet med å
styrke vår posisjon som en bærekraftig
virksomhet er det naturlig å ta utgangspunkt i vårt samarbeid med vår importør
Toyota Norge og vår egen miljøfyrtårnsertifisering.

Alt vi gjør skal ha Toyota og Lexus kvalitet
hele veien.
Vi skal delta i de prosessene og ta i bruk de
systemene som iverksettes i distribusjonskjeden for at Toyota skal være den mest
effektive bilorganisasjonen i Norge.
Vi skal være gode ambassadører for
Toyotas arbeid knyttet til kvalitet, miljø og
samfunnsansvar.´Fordelene ved å være
Toyota-kunde skal kommuniseres på en
tillitsvekkende og appellerende måte.
Bauda | Strategidokument | 2021-2025

Vi skal følge opp og eventuelt understøtte
importørstyrte aktiviteter og fortsatt sikre
god samordning av våre egne.
Toyota og Lexus-eiere skal foretrekke vårt
brede tilbud av ettermarkedstjenester.
Vi vil stille krav til høy kvalitet og arbeide
langsiktig med våre samarbeidspartnere.
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Vi vil ha moderne og felles styringssystemer med tilhørende gode rutiner, slik
at vi får rask tilgang på lik og nødvendig
informasjon som gir grunnlag for riktige
handlinger.

Toyota har i mer enn 20 år jobbet med
utviklingen av hybrider, som gjennom sin
livssyklus har en sterkt redusert påvirkning
på miljøet. Toyota jobber utrettelig videre
med å jobbe for bærekraftig mobilitet og
Vi skal ha solid egenkapital og likviditet.
med satsning på hydrogen og elektriske
Vår kapital skal først og fremst brukes i vår biler vil det neste kapitlet i nullutslippskjernevirksomhet.
historien bidra til å gjøre verden bedre
- vi kaller det Beyond Zero.

Vi skal gi god og regelmessig informasjon
om våre resultater.
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FELLES LEDELSESPRINSIPPER
Personlige egenskaper
• Motivert
• Kvalifisert
• Ansvarsbevisst
• Ekte kundeorientering
• Felles prestasjonskultur
• Kreativ
• Positivt nysgjerrig
• Effektiv
• God egenutvikling
• Gjennomføringsevne
• Skape gode resultater

BRiT
• Fornøyd
• Engasjert
• Levere K1 opplevelser
• Gjestfrihet
• Forutse behov
• Fokus på detaljer
• Kontinuerlig forbedring

Lederegenskaper
• Aktiv ledelse
• Tydelig og raust lederskap
• Styre mot fastsatte mål
• Samsvar mellom egen
opptreden og forventninger
til egne medarbeidere
• Arbeidsmetoder som
involverer og ansvarliggjør
medarbeiderne
• Ansvarlig for at alle
medarbeidere kjenner de
mål, utfordringer og krav som
gjelder for den enkelte
• Høy gjennomføringsevne
• Skaper gode resultater
gjennom medarbeiderne

Dette er våre personlige/leder egenskaper vi ser
etter hos alle våre medarbeidere og ledere
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1. Gjennom aktiv ledelse skal
aktiviteter og utvikling styres
mot fastsatte mål

2. Enhver leder er
ansvarlig for bidraget fra
egen enhet

3. Det skal være samsvar
mellom lederens egen opptreden og forventninger til
egne medarbeidere

•
•

Ansvar - bidrag «internt»
•
Økonomisk resultat
•
Kvalitet, herunder levering
på tid
•
Kontinuerlig forbedring
•
Oppfølging/handlekraft

•

•

Felles mål i hele selskapet
Mål for egen enhet - avdeling/
seksjon/funksjon
Individuelle mål - pr.
medarbeider

Ansvar - bidrag «eksternt»
•
Helhetlighet
•
Samarbeid på tvers av
avdelings- og
selskapsgrenser
•
Etterlevelse av etablerte
systemer og rutiner

4. Våre ledere skal benytte
arbeidsmetoder som
involverer og ansvarliggjør
medarbeiderne

5. Enhver leder er
ansvarlig for at alle medarbeidere kjenner de mål,
utfordringer og krav som
gjelder den enkelte

•
•

•
•

•

Åpen og helhetlig informasjon
Frigjøring av medarbeidernes
kreativitet og drivkraft
Innhente informasjon/lytte til
medarbeidere for å få best
mulig grunnlag for beslutninger
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Være et eksempel,
«leve som man lærer»
Endringsvilje og evne
Raske beslutninger og
tilbakemeldinger når dette
er mulig
Rettferdig og konsekvent
Mottakelig for korrigeringer,
innrømme feil
Omtanke og raushet
Etikk/moral
Nysgjerrig, kontinuerlig
forbedring

Tydelighet
Midler/ressurser til
disposisjon
Utviklingstiltak
Resultatansvar
Kvalitetsansvar, herunder
levering på tid

9

10

Bauda | Strategidokument | 2021-2025

Bauda | Strategidokument | 2021-2025

11

BEGREPSFORKLARINGER

Forretningsidé, visjon og verdier utgjør samlet en identitet for en organisasjon.
Disse står derfor ofte fast over lengre tid i en organisasjon enn strategier gjør. Samtidig er dette faktorer
av viktig kommunikasjonsverdi mot eksterne samarbeidspartnere, kunder og andre interessenter.

Myndiggjøring står sterkt i Bauda sitt
verdigrunnlag.

Hovedmål og strategier handler om valgt vei for
å nå et bestemt mål.

Filosofien tar utgangspunkt i at selvfølelsen er det
mest sentrale og følsomme i vår personlighet.
Selvfølelsen er bygd opp av to sentrale
hovedelementer:
1. Myndighet - bestående av kunnskap,
erfaringer, ferdigheter og initiativ
2. Omsorg - bestående av evnen til nærhet,
ømhet, varme og innlevelse.

Myndiggjøring er målrettede tiltak som gjennom innsikt i konkret kunnskap, har som mål å
utvikle mennesker til ansvarlige, selvstendige
og samarbeidsvillige individer. Et myndiggjort
menneske tar ansvar for og har likevekt mellom
myndighetsdelen og omsorgsdelen i sin selvfølelse. Det som kjennetegner et myndiggjort
menneske, er at det bruker sine kunnskaper,
erfaringer, ferdigheter og initiativ med omsorg
for den eller det saken gjelder (David Kvebæk).

Hovedmål: De viktigste mål for virksomheten som
skal være målbare.
Strategier: Hovedveier til målene
Toyota-familien og The Toyota Way
The Toyota Way bygger på to grunnpilarer:
«Kontinuerlig forbedring» og «Respekt for mennesker».

KONTINUERLIG
FORBEDRING
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En kort beskrivelse
av hva en bedrift skal
tjene penger på og er
grunnlaget for
virksomheten.

Visjon er et bilde
av en fremtidig og
ønsket fremtid for vår
organisasjon.

VERDIER
Verdiene danner
organisasjonskulturen som omfatter
alle uskrevne regler,
normer, artefakter og
rolleforventninger som
forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker
og gjør ting

BEYOND ZERO
I over 20 år har våre
hybrider ledet an i
reisen mot nullutslipp.
Og for mange er dette
målet, men ikke for oss.
Vår reise går videre.
Med vår banebrytende
hydrogenteknologi og
satsningen på
selvkjørende elektriske
biler, vil vi at det neste
kapitlet i vår nullutslippshistorie skal bidra til å
gjøre verden bedre. Vi
kaller det Beyond Zero.

Bauda | Strategidokument | 2021-2025

Tre verdier danner denne pilaren:
UTFORDRING

KAIZEN

GENCHI
GENBUTSU

To verdier danner denne pilaren:
RESPEKT FOR
MENNESKER

Vi respekterer mennesker og vi mener at
suksessen til vår virksomhet skapes av
individuell innstats og godt teamarbeid.

KONTINUERLIG
FORBEDRING

VISJON

Som en del av Toyota-organisasjonen, er vi med på
å bringe Toyota-kulturen videre. En kultur som har
gjort Toyota til verdens største bilprodusent. Gjennom
samarbeid, og med respekt for de menneskene vi har
rundt oss, skal vi hele tiden søke de små forbedringene.
Små forbedringer som forenkler vår hverdag og som
resulterer i enda bedre kundeopplevelser.

Vi er aldri fornøyd med hvor vi er og vil alltid forbedre forretningen vår ved å fremme de beste
ideene og den beste innsatsen.

UTFORDRING

RESPEKT FOR
MENNESKER

FORRETNINGSIDÉ

Disse to hovedverdiene bygger igjen på verdiene:
«Utfordring», «Kaizen», «Genchi Genbutsu», «Respekt» og
«Lagarbeid».

RESPEKT

Vi danner en langsiktig visjon
hvor vi møter utfordringer med
mot og kreativitet for å gjøre
drømmene våre til virkelighet.

Vi respekterer våre medmennesker, vi gjør
vårt ytterste for å forstå hverandre, ta ansvar
og gjør vårt beste for å bygge gjensidig tillit.
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RESPEKT

KAIZEN

Vi forbedrer forretningsdriften vår fortløpende og vi
er alltid pådrivere for
nyskapning og utvikling.

LAGARBEID

GENCHI GENBUTSHU

Vi praktiserer Genichi Genbutsu – ”gå til
kilden” for å finne fakta og ta raske og
korrekte avgjørelser, bygge konsensus og
oppnå våre målsetninger så raskt vi kan.

LAGARBEID

Vi stimulerer personlig og profesjonell vekst,
deler muligheter for utvikling og maksimerer
individuell ytelse og lagytelse.
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BEGREPSFORKLARINGER

ORD OG UTTRYKK

K1 = "Kunden først" med kontinuerlig forbedring og respekt for
mennesker setter vi alle våre medarbeidere i stand til å sette
kunden i fokus.
BRiT = Forhandlerstrategien til Toyota. Byens beste forhandler
utvikler og lærer opp og myndiggjør alle medarbeidere til å
sette kunden først. BRiT fokuserer på fire pilarer.
Raust lederskap

Begrepet inneholder noe langt mer enn en økonomisk
dimensjon. Vi snakker om ”storsinn” – det er lov å feile
(ikke når det gjelder forholdet ”ditt/mitt”) og vi aksepterer
beslutninger som man ikke er enig i, når disse er tatt på et
saklig grunnlag. Vi gir gjerne av våre kunnskaper og erfaringer
til fordel for en annen slik at denne kan lykkes, og vi tør å gi
fra oss ansvar i respekt for andres faglige kompetanse. Når
vi totalt sett arbeider på en god måte vil gode resultater
fremkomme og i disse tilfellene vil også den økonomiske
dimensjonen bli vurdert.

Samordning

Fordi vi som konsern ønsker å fremstå med en felles profil,
samt utnytte ressurser og finne frem til den beste praksis på
flest mulige områder, vil vi samordne våre fakta/ beslutningsgrunnlag, holdninger og budskap samt vår fysiske
tilretteleggelse og handlemåte overfor kunden. Etablerte
standarder kan kontinuerlig forbedres i kaizenarbeid.

Ansvarsfordeling
•
•
•
•
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Konsernledelsen
Konserngrupper
Bauda AS – fellesfunksjoner
Desentralisert lederskap DL-Ledere etc.

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

Engasjerte og fornøyde
medarbeidere

CUSTOMER
CENTRICITY

Leverer opplevelser
som kundene husker

TOYOTA
WAY

Vi forsøker alltid å
forbedre oss (kaizen)

BUSINESS
SUSTAINABILITY

Kundene vil betale litt mer

Stordriftsfordeler

Gjennom en samordning av
konsernselskapenes virksomhet vil vi kunne
•
Opprettholde ønskede aktiviteter til lavere
kostnader
•
Øke aktivitetsnivået uten å øke kostnadene
•
Redusere kostnader gjennom fellesinnkjøp
•
Effektivisere organiseringen og
forenkle saksbehandlingen

Strengt rasjonelle vurderinger vil bli sammenholdt med
kunnskaper om menneskelige tanke- og handlingsmønstre
før beslutninger tas.

Desentralisert ledelse

Desentralisert ledelse er et viktig element i myndiggjørende
ledelse. Vår samordning konsentrerer seg i hovedsak om
fellesfunkjsoner som IT, eiendom, HR, økonomi og lønn
samt marked. I den daglige forretningsdriften i hvert enkelt
selskap ønsker vi et samspill basert på lokal utøvd ledelse
sammen med våre konserngrupper. Gode prosesser med
bred involvering er en forutsetning for å sikre best mulig
beslutningsgrunnlag.

Kvalitet hele veien

Alle mennesker baserer sine krav og forventninger på egne
behov og erfaringer. Kvalitet oppleves når den enkeltes
behov og forventninger blir tilfredsstilt, eller mer enn
tilfredsstilt.
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連續的提高
轉到源
真正的客戶服務
您只有一個選擇
人為影響的自動化
團隊解決問題/改進
互動領域
可視化
浪費
建立共識
高級到初級教練
鍛煉

Kaizen

Kontinuerlig forbedring

Genchi Genbutsu

Gå til kilden

Ichi go ichi e

Du har bare en mulighet

Jishuken

Problemløsning i team/forbedring

Omotenashi
Jidoka
Obeya

Gjestfrihet

Automasjon med menneskelig påvirkning
Område for samhandling

Mieruka

Visualisering

Nemawashi

Etablerer konsensus

Dojo

Trening

Muda

Senpai kohai
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Sløseri

Senior til junior coaching
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HISTORIEN
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Bauda konsernet ble
etablert i 1940.
Selskapet var eid av
familiene Baumann og
Dahl.

Toyota ble landets
mest solgte bilmerke.
Bauda starter sin
ekspansjon på drift av
forhandlervirksomhet.

1940

1987

Bauda solgte sin
aksjepost på 60% i
importselskapet.
Henrik Baumann
tiltrådte som
konsernsjef i Bauda
som videre ble
rendyrket for å
ekspandere sin
forhandlervirksomhet.

Vi vil ha Norges mest
fornøyde bilkunder

2004

2021

1964

1991

2015

Den første Toyota
modellen ble
presentert i Norge.
Et distribusjonsnettverk ble de
kommende årene
etablert nasjonalt.

Toyota Motor Europe
kjøpte ut familien
Dahls 40% andel av
importvirksomheten.
Lexus ble etablert som
et nytt merke i Norge.

Sentralisering av alle
fellesfunksjoner.
Hans Geir Guthus
tiltrådte som
konsernsjef og Henrik
Baumann tiltrådte i
rollen som
styreformann.
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Historien til Bauda er omfattende,
dette er å betrakte som noen av høydepunktene. Resten av vår innholdsrike historie
kan du lese mer om på våre hjemmesider
bauda.no/om-oss/historie
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TOYOTA HADELAND

MILJØPOLITIKK TOYOTA NORGE

TOYOTA
EIDSVOLL

TOYOTA HØNEFOSS
TOYOTA
JESSHEIM

Mål: Å være miljøledende gjennom
hele bilens livssyklus.
Basert på CSR fremgangsmåte (innsats overfor bærekraftig utvikling)
og Toyota Earth Charter forplikter de ansatte hos Toyota Norge seg til
å gå foran som et godt eksempel for å redusere miljøpåvirkningen i
forbindelse med Toyotas aktiviteter.

TOYOTA LILLESTRØM
LEXUS ROMERIKE

TOYOTA ØKERN
LEXUS OSLO
ALNABRU SKADESENTER
TOYOTA RUD
ALNABRU BRUKTBILSENTER
LEXUS ASKER OG BÆRUM
TOYOTA OPPSAL

Etterleve miljøforpliktelser ved:

TOYOTA ASKER

TOYOTA LIERSKOGEN

Utslippsreduksjon gjennom hele bilens livssyklus.
Forpliktelse til reduksjon, gjenbruk og resirkulering.
Kontinuerlig søken etter den ultimate ”miljø-bilen”.

TOYOTA HOKKSUND

TOYOTA LIER

TOYOTA KOLBOTN

TOYOTA DRAMMEN
TOYOTA FOLLO

Kontinuerlig forbedring:

TOYOTA KONGSBERG

Miljøinnsats, fra design til avfall.
Overholde lovbestemte krav.
Søke etter prosesser som benytter mindre energi.

Åpen dialog:

Oppmuntre til miljøinnsats hos alle interessenter.
Skape en miljømessig tankegang.
Oppfordre til å øke miljøforståelsen.
TOYOTA MOSS

TOYOTA SØRLANDSPARKEN
LEXUS KRISTIANSAND

Dimitris Tripospitis
Adm.direktør
Toyota Norge AS

TOYOTA SARPSBORG
&HALDEN

Drammen, februar 2020
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DEN VEVDE BYEN

WOVEN CITY, a prototype city where people, buildings, and vehicles are connected
through data and sensors.

På tech-messen CES i Las Vegas 6. januar
2020 presenterte Toyota sine planer om å
bygge en prototype av «fremtidens by» på
et 175 hektar stort område ved foten av
Mt. Fuji i Japan.
«The Woven City» (Den vevde byen} vil inneholde et
komplett økosystem drevet av hydrogenbrenselceller.
Byen er tenkt som et levende laboratorium og vil bli
et hjem for heltidsbeboere og forskere som sammen
vil bidra til å teste og utvikle teknologier som autonomi,
robotikk, personlig mobilitet, smarte hjem og kunstig
intelligens i et ekte miljø.
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«Å bygge en komplett by fra grunnen av, selv i liten skala
som dette, er en unik mulighet til å utvikle fremtidige
teknologier, inkludert et digitalt operativsystem for byens infrastruktur der mennesker, bygninger og kjøretøy
er koblet sammen og kommuniserer med hverandre.
Gjennom data og sensorer vil vi være i stand til å teste tilkoblet AI-teknologi, både på det virtuelle og det fysiske
området, dermed maksimere potensialet.
Vi ønsker at alle som blir inspirert av muligheten til å forbedre måten vi lever på i fremtiden deltar i dette unike
forskningsøkosystemet og bli med oss i vår søken etter
å skape en stadig bedre livsstil og mobilitet for alle», sa
Akio Toyoda, president , Toyota Motor Corporation.
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Vi vil ha Norges mest fornøyde bilkunder

