KVALITET
i arbeid

VELKOMMEN
TIL BILSKADESENTERET TELEMARK

Sentralt beliggende mellom Skien og Porsgrunn
vest finner du Bilskadesenteret Telemark AS. Vi er
et spesialverksted for oppretting og lakkering av
alle bilmerker, også godkjent Tesla-reparatør.
Hos oss finner du 25 dyktige medarbeidere, som er
på jobb for å gi deg en trygg og god opplevelse etter
at uhellet har vært ute. Vi har også lærlinger som
gjennom god oppfølging klargjøres for et arbeidsliv
i bransjen.
Bilskadesenteret Telemark er deleid av Bertel O.
Steen AS, Mobile AS, ØyTo Holding AS og Grenland
Bilservice Holding AS. Dette gjør oss til en rasjonell
enhet som kan tilby reparasjon av høyeste kvalitet
innen karosseri- og lakkeringsskader – med nær
tilknytning til importør og fabrikk.

Dekk • Felger • Batterier
Oljeskift mens du venter!

BERGAN & STÅLAND
Gunnar Knudsens veg 32, 3713 Skien
Tlf. 35 50 94 50 • E-post: post@bs-senteret.no
www.bs-senteret.no

Porsgrunnsv. 350, 3919 Porsgrunn • Tlf. 35 56 27 00
post@bilmg.no • www.bilmateriell.no

I kombinasjon med høy faglig kompetanse har vi
fokus på arbeid, miljø og sikkerhet. Dette gjør at
vi i tillegg kan garantere service av øverste klasse.
En skadeopplevelse er aldri hyggelig, men opplevelsen hos oss skal være positiv for våre kunder.
Ta kontakt med vårt kundemottak, hvor du vil bli
møtt av noen blide og hyggelige gutter – vi er her
for deg. Velkommen til oss – vi tar jobben!

Bilskadesenteret Telemark er Miljøfyrtårnsertifisert,
er medlem av Norges Bilbransjeforbund samt
godkjent av Statens vegvesen.

Ny elektrisk bil?
Vi har Telemarks største utvalg fra
Mercedes-Benz og Peugeot.
Velkommen!

Bertel O. Steen Telemark
Bedriftsveien 120, 3702 Skien
Telefon: 35 50 90 00
• bos.no

HVA KAN VI
HJELPE DEG MED?
Bilskadesenteret Telemark hjelper deg med alt av
reparasjoner innen lakk og karosseri:

Oppretting
Lakkering
Smart Repair
Spot Repair
Ruteskift
Bilpleie
Godkjent verksted for reparasjon av Tesla

Videre hjelper vi deg også med alt du skulle ha behov
for i forbindelse med uhellet:
- Vurdering av skadeomfanget utført av våre
takstmenn
- Hjelp med skademelding
- Alt annet du kan ha behov for til skaden
- Leiebil får du direkte her hos oss. Både personbil
og varebil
Bilen din blir alltid reparert i henhold til Bilfabrikantenes reparasjonsveiledning, naturligvis med
garantert topp service.

KOMPETANSE I STADIG UTVIKLING
Hos oss vil du alltid møte profesjonelle medarbeidere, med høy fagkunnskap. I bilbransjen skjer det
stadig nye endringer og teknologien utvikler seg i
en enorm fart. Med andre ord betyr dette at også
vi hos Bilskadesenteret Telemark må utvikle oss.
Vi har et stort behov for og fokus på kompetanseheving, slik at våre kunder til enhver tid skal ha den
beste opplevelsen hos oss.

Bilskadesenteret Telemark satser også på lærlinger.
Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og i en bransje
med et enormt behov for kompetente fagfolk, ser
vi på det som et viktig satsningsområde. Ikke bare
for oss, men for bransjen i sin helhet – og ikke minst
at fremtidige kunder også skal få den samme gode
opplevelsen som vi kan levere i dag.

Utover den generelle kompetansehevingen hos alle
medarbeidere satser vi også på å utvikle
eksperter innen sitt fagfelt. Dette gjør vi ved å
sertifisere medarbeidere i ulike bilmerker, for
eksempel Tesla. På denne måten kan vi sikre at ditt
kjøretøy får den rette behandlingen.

Velger du Bilskadesenteret Telemark er
bilen din i høyt kvalifiserte hender!

MED TANKE FOR
BÆREKR AFT OG HMS

Bilskadesenteret Telemark tar miljøet på største
alvor. Vi har derfor gjort en rekke tiltak for å kunne
Miljøfyrtårnsertifisere oss. Det er viktig å ta ansvar
– og vi har nå og i fremtiden et større fokus på å bruke
brukte deler. Mange biler som har vært utsatt for
uhell har allikevel fullt brukbare deler. I stedet for
at dette kastes, er det viktig å gjenbruke der man
kan – så fremt delene oppfyller kriteriene for å være
trygge i bruk.
Bransjen som en helhet har også satset mer på å bli
miljøvennlige, da spesielt med tanke på utstyr som
brukes. Når vi har behov for å håndtere gammel lakk,
gjøres dette etter forskrifter, slik at miljøet ivaretas, men også fordi våre medarbeideres helse står i
fokus. HMS generelt blir bedre ivaretatt ved fokus
på å benytte riktig verneutstyr i alle ledd.

Videre jobber vi kontinuerlig med å opprettholde
ryddige lokaler, innvendig og utvendig. Dette bidrar
til en triveligere arbeidsplass, samt en mer positiv
opplevelse for våre kunder. Vi benytter også setetrekk, rattrekk m.m. i bilene, og ivaretar dermed
kundens eiendeler på best mulig måte.

Fornøyde kunder bidrar til et bedre arbeidsmiljø,
og kunden vil alltid være nummer 1 for oss.

Alt du og bilen din trenger
Grenland Bilservice AS har vært i bransjen siden 1990, og er
lokalisert på Kjørbekk industriområde i Skien. Som stolt merke
forhandler for ŠKODA selger vi ca. 600 biler i året, og våre
20 ansatte gjør sitt ytterste for at du som kunde skal få en god
kundeopplevelse hos oss.
Sammen med ŠKODA Finans, Enter Forsikring og IF sørger vi
også for gode løsninger innen finansiering og forsikring, tilpasset
deg og ditt behov. Alle våre biler selges ferdig verkstedkon
trollert og med full servicehistorikk, og om ønskelig kan vi også
levere biler med NAFtest.

Komplett kvalitet og oppfølging
Vi utfører alt av service og vedlikehold på din ŠKODA, enten
det er inspeksjoner, periodisk kjøretøykontroll eller mekaniske
reparasjoner og oppgraderinger som bilene krever. ISOsertifi
seringen vår innen både kvalitet og miljø bekrefter at vi har kom
petansen, de nødvendige verktøyene – og ikke minst respekten
– for at bilen din blir behandlet på måten den fortjener.
Grenland Bilservice bidrar til å gjøre opplevelsen bak rattet
til noe du gleder deg over – hele veien!

Grenland Bilservice AS
Kjørbekkdalen 9, 3735 Skien
Tlf: 35 90 03 30
post@grenlandbilservice.no
www.grenland.skoda.no
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Bilskadesenteret Telemark AS
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Raset 69, 3735 Skien
Telefon: 35 91 55 20
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