CB AUTO RIBE

AUTORISERET
FORHANDLER AF:

”CB Auto sætter kunderne først. Jeg har
altid fået kompetent rådgivning af deres
dygtige medarbejdere.”
Aksel Uglvig Jensen,
Skelmose Consulting
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www.cbauto.dk

SERVICE OG KVALITET
I SÆRKLASSE
Siden 1983 har CB Auto i Ribe været autoriseret Fiatforhandler. Derudover har vi i en årrække forhandlet
Renault, Dacia og Alfa Romeo. Vi er et moderne
bilhus, der sælger biler til private og erhverv. Vi
yder kompetent rådgivning og sætter altid kunden
i centrum. Vi har som den første bilforhandler i Ribe
bestået AutoBranchen Danmarks kvalitetsstandard,
svarende til en ISO-godkendelse.

EN SOLID
FAMILIEDREVET VIRKSOMHED
Christian Brandt og sønnen, Anders Brandt driver
sammen CB Auto i Ribe. Anders er kommet i
bilhuset, siden han var ganske lille, og har med
årene fået et indgående kendskab til branchen
og opbygget gode relationer til såvel kunder som
medarbejdere og samarbejdspartnere.

CB Auto drives af Christian Brandt
og sønnen, Anders Brandt

www.cbauto.dk
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Renault er en af verdens største og ældste bilproducenter
med hovedsæde i Frankrig.
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MAKSIMAL KØREGLÆDE,
RENE LINJER, KOMFORT
OG SIKKERHED
Hos CB Auto kan du finde en Renault, der passer til
netop dine behov. Vi har et stort og varieret udvalg af
personbiler – fra den smarte Renault TWINGO til den
sportslige Renault KADJAR. Er du en familie, der har
brug for en større bil, kan vi tilbyde den rummelige
Renault ESPACE med plads til syv personer. Uanset,
om du er til en mikro-, mellemklasse- eller familiebil,
så har vi modellen til dig.
Kig forbi vores udstilling og se modellerne på nært
hold. Du er også altid velkommen til at prøvekøre
bilen, så du kan mærke forskellen på en Renault
og andre bilmærker – vi garanterer dig, at du ikke
kommer til at fortryde det.
Gå direkte til renault.dk

I 2016 leverede vi 120
biler til Tønder Kommune.

www.cbauto.dk
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Dacia er det hurtigst voksende
bilmærke i Europa, fordi det er en
rigtig god bil til ganske få penge.
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FÅ MEGET BIL
FOR PENGENE
Dacia er den oplagte familiebil, hvorfor der også de
senere år er sket en markant stigning på markedet
Mærket Dacia er ejet af Renault og er derfor bygget
op af en enestående teknik, som også anvendes
i anerkendte Renault-modeller, hvorfor en Daciakunde kan forvente samme høje standard som
en Renault-kunde, når det gælder kvalitet og
kundetilfredshed.
Som Dacia-ejer har du tre års garanti/100.000 km.
på din nye bil samt mulighed for at benytte dig af
en lang række tilbud, som forsikring, finansiering og
serviceaftaler. Alt sammen noget, der gør hverdagen
lettere og mere overskuelig.

Læs mere på dacia.dk

CB Auto har leveret
mere end 100 biler
til Flextrafik.

www.cbauto.dk
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CHARMERENDE SMÅ
ITALIENERE
Søger du en billig bil af høj kvalitet, så har Fiat nogle
smarte af slagsen til priser, der er til at betale. Her
får du rummelighed, komfort og fornuftig benzinøkonomi i stilsikkert italiensk design.
Fiat er kendt for små, fikse biler, som for eksempel
den ikoniske Fiat 500, men de er også yderst
leveringsdygtige af større biler, som eksempelvis
Fiat Punto med plads op til fem personer eller Fiat
500 Living med plads til hele syv personer.
Med en Fiat Tipo som stationcar får du en rummelig
bil til hele familien.
Gå direkte til fiat.dk

GARANTI OG SERVICE
Når du køber en Fiat, får du en service, som har
til formål at sikre en mere sikker kørsel og undgå
uforudsete udgifter bedst muligt. Med vores
serviceaftaler får du den helt rette kombination
af ekspertise og værdi for pengene, når din bil
skal til serviceeftersyn.
Prisen på din nye Fiat omfatter en 24-måneders
garanti, som løber fra bilens første registreringsdato – uden kilometerbegrænsning. Garantien
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dækker produktionsfejl, som vil blive udbedret
uden omkostninger med originale dele eller
ombytterdele.
Garantien omfatter følgende:
• Reparation eller udskiftning af den defekte del
•	Aarbejdstiden, der bruges i forbindelse med
udskiftning eller reparation
• Eventuelle forbrugsmaterialer, som skal
bruges til at udføre garantireparationen

www.cbauto.dk

EN BIL I DEN ABSOLUTTE VERDENSKLASSE
Med en Alfa Romeo får du unik køreoplevelse, høj
sikkerhed og en uovertruffen køreglæde. Når du
sætter dig ind i en Alfa Romeo, sætter du dig ind i
en bil, der har fem stjerner i Euro NCAP.
Det hedder sig, at Alfa Romeo er til feinschmeckeren
– dem, som gerne vil give lidt ekstra for optimal
køreglæde. Mærket har et unikt DNA-system, som
giver dig mulighed for at tilpasse bilen dit aktuelle
behov, ved at du kan skifte undervognens karakter.
Du kan for eksempel sætte bilen i ”dynamic”, og
bilen bliver sjov og sportslig at køre i. Vælger du

derimod at sætte den i ”all weather”, aktiverer bilen
alle sikkerhedssystemer og passer godt på dig og
din familie.

Den ny Alfa Romeo Giulia placerer føreren af bilen
midt i universet. Læs mere på alfaromeo.dk

www.cbauto.dk
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I ERHVERVSAFDELINGEN
KAN VI TILBYDE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Finansiering og leasing fra 0 procent i udbetaling
Nyopbyggede biler til omgående levering
Stort udvalg af brugte varebiler på lager
Fleksible åbningstider
Kompetent rådgivning
Gode serviceaftaler
Gratis vejhjælp
Gratis lånebil ved reparation og service af bil

www.cbauto.dk

Varebiler
Hos CB Auto sælger vi personbiler til den kørende sælger,
biler på gule plader samt komplette varebiler til alle slags
brancher. Vi forhandler mærkerne Fiat Professional og
Renault – og sælger bilerne som standardmodeller
eller bygger dem op efter dine behov. Vi forhandler
også specialindrettede handicapbiler. Varebilerne bliver
klargjorte på vores eget værksted.

ERFARENT ERHVERVSTEAM

Erhvervsteamet hos CB Auto har stor erfaring inden
for salg af varebiler og er uddannet til at rådgive dig,
så du kører herfra i den rette bil.

www.cbauto.dk
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VÆRKSTED
På vores eget værksted møder du et team af dygtige
medarbejdere, som er specialiseret i alt inden for
mærkerne Renault, Dacia, Fiat og Alfa Romeo. Vi
er autoriserede inden for de fire mærker, men vi
reparerer også andre bilmærker på værkstedet,
samt naturligvis både person- og varebiler.
Medarbejderne bliver løbende efteruddannet. De
opdateres på viden om nyt sikkerhedsudstyr og
nyeste tiltag, så du er garanteret den seneste viden
og teknologi, der kommer fra fabrikanterne, når din
bil er på værksted. Du kan altid forvente, at din bil
bliver behandlet professionelt og er 100 procent
sikker at køre i, når du får den retur fra os.

SERVICEKONTRAKT

Du kan til hver en tid tegne en servicekontrakt
målrettet til dine behov. Prisen er variabel og
afhænger af kontraktens indhold. Vi rådgiver dig
naturligvis om, hvilken servicekontrakt der er mest
fordelagtig for dig. Kig forbi til en snak, så du kan få
den bedste serviceløsning til din bil.
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Værkstedet bliver
løbende kontrolleret
af Dansk Teknologisk
Institut (DTI)

SKADECENTER OG PLADEVÆRKSTED
Skulle uheldet være ude, og bliver din bil skadet på
den ene eller den anden måde, reparerer vi den for
dig, så du trygt kan komme videre på vejene. Nogle
skader kan tage længere tid at reparere end andre.
Derfor tilbyder vi dig, som en ekstra service, at du
gratis kan låne en af vores biler, så længe din egen
bil er til reparation.

Vi kan håndtere både større skader samt buler, ridser
og andre småreparationer. Vi har et tæt samarbejde
med de større danske forsikringsselskaber og
hjælper dig gerne, når skaden er sket.
GRATIS LÅNEBIL OG HENTE-/
BRINGESERVICE, NÅR UHELDET ER UDE.

www.cbauto.dk

13

Hedelykkevej 2, Løgumgårde
6240 Løgumkloster
post@jan-droehse.dk
www.jan-droehse.dk

Klargøring & Styling
www.ribe -carshine.dk

Ring for tilbud og et godt råd: 7474 3818

DINITROL CENTER RIBE
V/ TOMMY MADSEN
ØRSTEDSVEJ 39 - 6760 RIBE
WWW.DINITROLRIBE.DK

Leasing?
• TÆT PÅ KUNDERNE
• INDIVIDUELLE LØSNINGER
• UAFHÆNGIG OG
KOMPETENT RÅDGIVNING

Tlf.: 21 29 06 76

Leasing a|s

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Tlf. 70 20 95 13 • www.djsleasing.dk
DJS Leasing a/s er 100 % ejet af Den Jyske Sparekasse

Brdr. Plagborg A/S
.
Lindevej 12 · Lindved 7100
Vejle
Tlf. 75 85 16 66
plagborg@plagborg

www.plagborg.dk
Tryghedsaftale
Tryghedsaftale
– Farvel til uforudsete udgifter

Fiats tryghedsaftale er en service- og reparationsaftale, der sikrer stor økonomisk tryghed. Du har et
fast budget, kender på forhånd driftsomkostningerne,
og din bil er altid i fineste form - serviceret og vedligeholdt. Du kan vælge mellem 12, 24, 36, 48 eller 60
måneder fra bilens 1. registreringsdato, og op til
300.000 km i perioden. Aftalen kan udvides til at omfatte
tilvalg såsom vedligeholdelse af standarddæk og evt.
vinterdæk. Desuden kan erstatningsbil ved værkstedsbesøg omfattet af Tryghedsaftalen ligeledes vælges.
Yderligere information om de generelle betingelser
vedrørende tryghedsaftaler fås hos CB Auto A/S.

Vi leverer nybygninger, opbygninger
på chassiser og udfører reparationer.
Producerer og fremstiller:
Lad, tiplad, knæklad og alu/glasfiberkasser/letvægtskasser, udfører specialløsninger af enhver art.
Forhandler, monterer og reparerer kraner og liftsbagsmække.
Her løser vi enhver opgave – også efter Deres behov
– ring 23 32 71 76

Møllebakken 20, Agtrup • 6091 Bjert • Tlf.: 75 57 26 00 • E-mail: eh@k-kf.dk • www.k-kf.dk
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AUTORISERET RUDECENTER
Ved stenslag og andre uheld i forbindelse med
bilens ruder kan du trygt gøre brug af CB Auto, da
vi som et af de få bilhuse i Danmark er autoriseret
rudecenter. Vi kan både reparere mindre stenslag,
så de ikke danner større skade på ruden, ligesom vi
kan skifte hele ruden, hvis det viser sig nødvendigt.

Gå direkte til rudecenter.dk,
hvis du vil vide mere.

FÅ ORIGINALE RESERVEDELE OG
EKSTRAUDSTYR TIL DIN BIL
Som en ekstraydelse kan vi tilbyde specialudstyr
og andet tilbehør til din bil. Mulighederne er mange,
kun din fantasi sætter grænsen. Desuden har vi
et stort reservedelslager, hvor vi altid ligger inde
med de gængse reservedele. Det betyder, at vi

sjældent har behov for at bestille reservedele hjem
fra fabrikkerne, men derimod kan reparere din bil på
kort tid, da du ikke skal vente yderligere på levering
af dele.

www.cbauto.dk
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CB AUTO RIBE
Industrivej 47
6760 Ribe
T: 75 42 36 11
E: info@cbauto.dk
www.cbauto.dk

VIL DU VIDE MERE
OM CB AUTO?

Scan QR-koden, og se en
film om os.

Følg os på Facebook.

Fra vores base i Ribe
leverer og servicerer vi biler
for kunder i hele Danmark.

11438 • www.jsdanmark.dk

Ekstra service
• Gratis vejhjælp ved service
• Gratis lånebil
• Gratis hente-/bringeservice

