ENKELT FOR DEG – BRA FOR BILEN!

Bilsenteret på Øvrebø
Bilsenteret på Øvrebø består av to
virksomheter med høy kompetanse innen
bil – Øvrebø Bil & Karosseri og DB Bil.
Begge bedriftene holder til under samme
tak på Skarpengland – i lokaler med
tradisjon for reparasjon og salg av biler
helt tilbake til 1956.
Øvrebø Bil & Karosseri er i dag det største bilverkstedet i distriktet. Som medlem i verkstedkjeden
AutoMester, tilbyr vi alt innen service, mekaniske
reparasjoner og utbedring av bilskade.

Vi har flere ganger blitt kåret til et av Norges beste verksteder, i undersøkelser utført for NAF og Gjensidige.
DB Bil består av erfarne fagfolk med høy kompetanse
på salg og kjøp av bruktbil. Vi er kjent for god service
– også etter gjennomført handel. Det har gjort at vi i
løpet av årene har fått en lang rekke fornøyde kunder.
Ved bilsenteret på Øvrebø har vi alltid fokus på kvalitet
– uansett om du skal kjøpe bil eller har behov for verkstedtjenester. Kombinert med sentral beliggenhet har
vi skaffet oss en solid kundemasse – fra Kristiansand i
sør til Setesdalen i nord.

Et godt bilkjøp
Hos DB Bil har vi til enhver tid et stort
utvalg NAF-testede bruktbiler med garanti.
Vi selger bruktbiler av alle merker, og vi
kan skaffe bil etter dine ønsker.
Våre selgere har mangeårig erfaring og har solgt
hundrevis av biler til fornøyde kunder over hele
Sørlandet. Vi sørger for at du gjør et godt kjøp og kan
ha glede og nytte av bilen i flere år fremover.

Tilhengere av høy kvalitet
DB Bil lagerfører et omfattende sortiment av tilhengere til proffkunder og kvalitetsbevisste privatkunder.
Vi forhandler tilhengere til konkurransedyktige priser
fra flere anerkjente europeiske produsenter – blant
andre Brian James. Vi har også eget verksted og et
stort delelager.
Vår erfaring med bil er din trygghet!

Skal du selge bilen din, men ikke ønsker ansvar ved
salg? Da kan vi kjøpe den av deg! Du kan også la oss
håndtere salget av din bil – det vil si at du står som
selger, men vi tar all jobben mot kommisjon.

Våre samarbeidspartnere
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I trygge hender
Garantert kvalitet
Som bileier står du fritt til å velge
verksted når bilen din trenger service
eller reparasjon – også i garantitiden.
Mekanikerne ved Øvrebø Bil & Karosseri
har erfaring med de fleste bilmerker
og holder seg kontinuerlig oppdatert.
Dermed kan du være sikker på at vi
finner feilen – og at vi utbedrer den til
riktig pris og avtalt tid.
Alt av produkter, verktøy og utstyr vi bruker er godkjent
av produsentene. Hos oss får du bare deler med original
kvalitet eller bedre. Du beholder alle garantier samtidig
som du sparer både tid og penger. Leverer du bilen din
hos oss, er den garantert i trygge hender!

Alltid hjelp – uansett når
og hvor uhellet er ute
Tar du service på bilen din hos Øvrebø Bil & Karosseri, får du ett års mobilitetsgaranti med på kjøpet.
Da får du hjelp dersom uhellet er ute – uansett tid på
døgnet og sted i hele Norden. Dersom feilen ikke lar
seg utbedre på stedet, får du transport til nærmeste
AutoMester-verksted.
AutoMester mobilitetsgaranti er et samarbeid med
Viking. 24 timer i døgnet, 365 dager i året, står kundesenter og 150 servicestasjoner over hele landet
med fagutdannet personell i beredskap for å gi deg
assistanse når uhellet er ute.

Vi tilbyr serviceavtaler for
bedriftskunder, inkludert
blant annet:
•
•
•

Rabatt på verkstedtjenester, deler og dekkhotell
Erstatningsbil, henting og bringing
Dialog med forsikringsselskaper

I takt med tiden
For å imøtekomme markedets stadig større etterspørsel etter elbiler, satser vi kontinuerlig på kursing
av personell – både innen salg og verksted. Vi har
doblet antallet mekanikere de siste årene, og som
godkjent lærebedrift har vi også fokus på elbiler i
utdanningen av nye bilmekanikere.

Med AutoMester får du:
•
•
•
•
•
•

Høy kvalitet på service og mekaniske reparasjoner
100 % fornøydgaranti
Tre års garanti på deler og originalkvalitet
Døgnåpen innlevering
Mobilitetsgaranti – veihjelp 24/7
Gratis lånebil ved verkstedbesøk

Enkelt for deg – bra for bilen!

Skibåsen 16C 4735 Kristiansand S
Vi er en seriøs og erfaren aktør innen transport med over 20 års erfaring.

Vi tilbyr: Budtjenester – Express – Følgebil – Lager
Du ringer – vi bringer!
Kontakt oss i dag for priser!
Kjell Gundersen - tlf. 997 11 830 (Trafikkleder) • E-post: kjell@kihtra.no

ØVREBØ BIL & KAROSSERI
Verksted i AutoMester kjeden som benytter
deler av original kvalitet fra

ØVREBØ BIL & KAROSSERI
Skarpengland, 4715 ØVREBØ
Tlf. 38 13 97 00
post@karosseri.no

www.agdersupply.no
Tlf. 37 23 51 10

Like god som før
Har du vært uheldig og fått en
omfattende bilskade – eller bare en ripe
i lakken? Med erfaring på alle bilmerker,
så vel som bruk av det mest moderne
utstyret på markedet, får bilen din den
beste behandling av noen av de beste i
bransjen.
Våre bilopprettere har høy kompetanse på reparasjon og lakkering, og får kontinuerlig oppdatert
kunnskap om alle bilmodeller. Med lang erfaring på
alle typer bilskader sørger våre opprettere for høy
kvalitet på arbeidet.

Alt innen bilskade
Vi håndterer alt fra skademelding til forskriftsmessig
reparasjon og dokumentasjon i henhold til de respektive produsentenes kravspesifikasjoner. Målet er at
bilen din skal være så god som før skaden inntraff.
•
•
•
•
•
•
•

Medlem i AutoMester Bilskade
Medlem i Norges Bilbransjeforbund
Godkjent av Statens vegvesen
Tilfredsstiller krav til Sikker Bilreparasjon
Bilopprettere med erfaring på de fleste bilmerker
Egen lakkavdeling med svært kompetente
billakkerere
Reparasjon av steinsprut og skifting av bilglass

Din deleleverandør
Alt innen originale bildeler til gunstige priser

Profesjonelt verktøy for profesjonelle brukere
www.sm-produkter.no

Tlf. 37 23 66 66 • post@bilomsetningen.no
www.bilomsetningen.no

KONTAKT
Bilsenteret På Øvrebø

DB Bil AS
Telefon: 38 13 97 00
Mobil: 909 96 798 alltid tilgjengelig
post@dbbil.no
www.dbbil.no
Mandag til fredag kl. 09:00–16:00

107517• www.jsnorge.no

Skarpengland, 4715 Øvrebø

ØVREBØ BIL & KAROSSERI AS
Telefon: 38 13 97 00
post@karosseri.no
www.karosseri.no
Mandag til fredag kl. 07:00–16:00
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