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Historia
Garage Andreu, és un concessionari oficial 

Citroën per a la província de Girona.

Va ser fundat l’any 1929 per Joan Andreu 

Frigola a la Pl. Marquès de Camps de Gi-

rona, essent el primer concessionari oficial 

de Catalunya i actualment està gestionat 

per a la tercera generació Andreu.

L’any 1968 es trasllada a Ctra. Barcelona i 

és allà on s’inicia la seva expansió i creixe-

ment més important.

L’any 1992, la família Andreu adquireix el 

concessionari oficial Jeep, Chrysler i Dodge, 

també per a la província de Girona.

L’any 2008  assoleix la concessió Oficial de 

Toyota, i en aquest moment es consolida 

com al grup d’empreses concessionàries 

més gran de la província.

Octubre de 2009, tots els concessionaris 

del Grup Andreu es traslladen a les noves 

instal·lacions, prop de la sortida Sud del 

l’AP7 amb més de 25.000 metres de servei 

i atenció al client, gestionats per un equip 

de professionals que treballen per a la seva 

satisfacció.

Gener 2011, adquireix Alfa Romeo i Lancia, 

sumant així 7 marques oficials.

L’actiu més important del Grup Andreu en els 

més de 80 anys d’activitat comercial, son els 

seus clients i un dels objectius més clars, el 

de vetllar per l’alt índex de la seva satisfacció. 

Particulars, PYMES, grans empreses, opera-

dors de Rènting etc. tots tractats de forma per-

sonalitzada i segons la seva demanda.
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Instal.lacions
El Grup Andreu, compta a Girona amb 3 botigues de vehicle nou que sumen més de 3.000 metres d’exposició: 
Garage Andreu, Japand 21 i Tecnicamer.

Més de 10.000 metres dedicats a la Post venda, taller, reparació, planxa i pintura de totes les marques que 
representem amb una secció especial destinada a flotes d’ empreses i col·lectivitats.

Disposa també d’una exposició de vehicle d’Ocasió de 2.000 metres amb garantia de marques.

6.000 metres d’estocatge de vehicles i 2.000 d’oficines, entre els quals, es troben les empreses 
d’assegurances, de gestió i finançament.

A Olot compta amb dues delegacions més, una de Citroën i l’altra de Jeep, Alfa Romeo i Lancia.

A Blanes, una concessió de Toyota i a Mont-ras una de Citroën i Toyota.

Prop de la sortida Sud de l’AP7, situa al Grup Andreu de forma estratègica amb accessos còmodes dins i fora 
de la ciutat de Girona.



Grup Andreu representa un dels grups de Concessionaris més grans d’Espanya i això ens permet disposar 
d’un dels més amplis estocs de vehicles nous, amb diferents capacitats, mides, consums, preus i del projec-
te Business Center.

Aquest departament vol trobar les millors solucions a les necessitats de les empreses, tant a l’hora 
d’aconsellar el vehicle, tenint en compte el tipus de ruta, Km/any, consums, manteniment, etc. Així com tam-
bé la formula d’adquisició: Rènting, Leasing o compra.

Estem plenament especialitzats en: 

Centre de negoci

Toyota Yaris

Citroën C3

Lancia Delta

Lancia Ypsilon

Alfa Romeo Giulietta

Toyota Auris

Citroën C1 Toyota Aygo

Citroën C4

Turismes
El fet de tenir cinc marques fa que disposem d’una gamma de producte molt àmplia concentrada a les 
mateixes instal·lacions.
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Gamma d'híbrids i elèctrics
La marca Toyota, innovadora amb la fabricació de vehicles híbrids, ens permet oferir al nostre client 
més sensible amb el medi ambient una oportunitat de col·laborar en la seva sostenibilitat. 
El nou Citroën C-Zero ens dóna l’opció del vehicle elèctric.

Toyota Prius Hybrid

Toyota Auris Hybrid

Citroën C-Zero 100% elèctric



Vehicles industrials i semi-industrials
A Grup Andreu respondrem a les expectatives especÍfiques de cada tipus de professional gràcies a 
una complerta gamma de vehicles comercials innovadors amb seguretat, confort i grans capacitats de 
càrrega. Amb dimensions compactes per a circular per ciutats i espais amplis a l’interior.

Toyota Hilux Citroën Jumper Combi

Citroën Jumpy Furgó

Citroën Nemo

Citroën Jumper Furgó

Citroën Berlingo Combi
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Vehicles monovolums
Vehicles de 5 ó 7 places que combinen la funcionalitat i la flexibilitat d’un monovolum amb el confort, 
l’estil i el dinamisme d’un turisme.

Vehicles per a gerència i direcció
Vehicles d’alta gamma, amb tecnologia puntera, comoditat i confort, seguretat, fiabilitat i la més avança-
da innovació.

Citroën C4 Picasso

Citroën C5

Citroën C4 Grand Picasso

Toyota Avensis

Toyota Verso

Toyota Land Cruiser 200

Lancia Voyager

Lancia Thema
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Vehicles 4x4
Vehicles d’alta gamma, dissenyats per afrontar adversitats ruteres i climatològiques, amb tota la como-
ditat i el confort. Vehicles amb estil, que generen confiança, amb equipaments d’alta tecnologia.

Citroën C-Crosser Toyota Land Cruiser

Toyota Rav4

Jeep Compass

Jeep Grand Cherokee

Jeep Wrangler



9

Vehicles ocasió, seminous i Km 0
Més de 250 vehicles en constant rotació, reportats directament de les marques i amb garantia. Vehicles 
de gerència, km 0 i seminous. Finançaments a mida.

BMW Serie 1

Citroën C3 Picasso

Audi A3

Toyota IQ

Fiat 500

Alfa Romeo Mito

Vehicles adaptats i per organismes oficials
Transformacions, equipaments de fred, caixes especials, equipaments interiors, elevadors, autoescoles etc...

Citroën Jumper Citroën C4 Picasso Jeep Cherokee
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Servei post-venda
Els més de 10.000 metres dedicats al nostre taller i 
espais d’atenció post-venda, avalen la importància 
d’aquest servei dins el Grup Andreu:

Treballem a 2 torns, fet que disminueix a la mei-
tat el temps d’immobilització del seu vehicle al 
taller.

Disposem d’un centre de carrosseria equipat 
amb 4 cabines de pintura, on s’utilitzen els mi-
llors productes i puntures del mercat.

Tots el nostres materials son de primera qualitat 
i homologats pels principals fabricants, entre els 
que hi ha Basf, 3M i Norton. Tots els recanvis son 
originals de la marca del seu vehicle, sigui quina 
sigui la marca.

Treballem amb equips de soldadura per punts de 
9.000 A, que donen major eficàcia, resistència 
en la soldadura i seguretat pels operaris que els 
manipulen.

Oferim reparació ràpida de petites esquerdes en 
el vidre frontal.

Tenim la tecnologia necessària per a treballar 
peces d’alumini cada vegada més presents a 
l’automoció.

Alineació electrònica de la direcció del vehicle.

Disposem d’una bancada electrònica Car-o-tro-
nic marca Car-o-liner, que possibilita reparacions 
de més precisió.
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Serveis exclusius
Doble torn en la recepció de taller: horari de 7 de 
a 21 h i de 08,00 a 13,00 els Dissabtes.

Prioritat preferent en les reparacions i interven-
cions dels vehicles.

Garantia del compliment del plaç d’entrega.

Finançament en postvenda.

Serveis de mecànica i carrosseria a Girona, Bla-
nes, Mont-ras i Olot.

Tramitació de sinistres amb companyies 
d’assegurances i suport jurídic.

Rapidesa en la reparació de sinistres amb foto-
peritatge.

Acords amb les principals companyies 
d’assegurances que permeten agilitzar el procés 
de reparació en cas de sinistres.

Recollida i entrega del vehicle a la seva empresa.



Grup Andreu treballa i es compromet en reduir l’impacte ambiental generat per la seva activitat de reparació 
i recanvis i a contribuir en el desenvolupament sostenible.

Organitzem les operacions per a la optimització del consum d’energia i de la generació de residus amb trac-
taments de recuperació i reciclatge.

Medi ambient

100% 
reciclatge de
pneumàtics

3 3 100% 
 recollida d'olis
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3 390% 
reciclatge de peces 
de recanvi

98%
reciclatge de 
bateries
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Tots els nostres proveïdors compleixen la legislació ambiental, responen al correcte comportament social 
amb els seus treballadors i signen una carta de compromís per responsabilitat soci-ambiental.

Destinem un 2% del nostres recursos a la formació continuada del nostre equip de treball, per a aconse-
guir un millor rendiment de la feina i oferir serveis més acurats i professionals.

Treballem amb cabines de pintura per flama directe de gas natural, i així emetem menys emissions de 
CO2 a l’atmosfera.

Les marques de vehicles que representem a Grup Andreu, treballen amb el compromís de fabricar ve-
hicles híbrids i elèctrics per a reduir significativament els consums de combustible i d’aquesta manera 
contribuir a la millora sostenible del medi- ambient, sense renunciar a les prestacions i a la seguretat.



Innovació i propers llançaments
Prius Plug-in 
Constitueix la darrera innovació del programa de vehicles recarregables de Toyota. Aquest descendent 
de la última generació de Prius aporta una important millora del sistema HSD . Combina las bateries de 
ió-liti de gran rendiment amb la tecnologia Hybrid Synergy Drive® per a  oferir un mode 100% elèctric 
(EV) millorat.
Pot carregar-se mitjançant un punt elèctric convencional amb una hora i mitja de temps i pot recórrer un 
espai de 20 km.
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I-Swing 
El i-swing es el quart model de mobilitat personal de Toyota, després del POD, 
el PM i el i-unit. Amb la seva petita i flexible carrosseria, el i-swing encaixa 
perfectament a l’espai vital d’una persona. Té una llibertat de moviments 
pròpia de les persones i moltes possibilitats de personalització. 

El i-swing pot utilitzar-se de 2 maneres diferents: como a vehicle de dos rodes 
per moure’s amb confiança i seguretat  entre la gent i com a vehicle de tres 
rodes per circular amb molta capacitat de maniobra dins del tràfic habitual. 

La comunicació bi-direccional mitjançant una serie de dispositius avançats fa 
que aquesta nova forma de mobilitat superi amb escreix les possibilitat dels 
vehicles convencionals.

Citroën DS5

Toyota Yaris hybrid

Citroën C4 Cross Over Citroën Low cost

Toyota Prius Plug-in Toyota Prius +
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Serveis de financeres i assegurances
Serveis de corredoria

Servei d’assessorament i contractació d’assegurances de vehicles, llar, accidents, vida, responsabilitat 
civil, comunitats i altres amb diferents companyies.

Tramitació dels sinistres dels nostres clients.

Coordinació amb taller per peritació vehicles i posterior reparació.

Serveis de gestoria

Serveis de matriculacions

Canvis de nom de vehicles



C/ Antoni Barnés i Gultresa, 8 · 17005 Girona (Accés sud AP7)

GARAGE ANDREU T. 972 206 808
JAPAND 21 T. 972 476 406
TECNICAMER T. 972 400 628 El
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