Din professionelle værkstedskæde
med afdelinger fordelt på Sjælland og i Storkøbenhavn

Velkommen til
AutoCenter København
Hos AutoCenter København får du en helt unik samarbejdspartner til alle dine bilrelaterede opgaver – både
som privat og som erhvervskunde – uanset omfanget
af din opgave. Når du bruger os som din professionelle
samarbejdspartner og dit kompetente autoværksted,
får du alt samlet ét sted – det er nemt og både økonomisk og tidsbesparende.
Vi er Sjællands største autoværksted, og vi hjælper dig
med alt fra det almindelige serviceeftersyn på din bil
til de helt store autoopretninger på vores skadecentre.
Derudover er vi det eneste Bosch DieselCenter på Sjælland, og vi tilbyder dig både test, fejlsøgning, reparation
og salg af dieseldyser og brændstofpumper.
Så skal din bil i professionelle hænder, skal du tage
fat i os. Vi står klar til at hjælpe dig uanset opgavens
omfang.

Alt samlet under et tag
Vi har sørget for at gøre det nemt for dig og samlet vores services
under et tag. Det betyder, at du, uanset opgavens omfang, kun skal
køre ét sted hen med din bil – vi sørger for resten.
Vi råder over en række værksteder, så vi kan tilbyde alle former for
bilrelaterede services:
• Mekanisk værksted (Bosch Car Service-værksted)
• Rustbeskyttelse (Dinitrol); rustgaranti i op til 30 år
• Skadecenter
• Lakcenter
• Certificeret Bosch Diesel Center
• Eksklusiv bilpleje; keramisk coating
• Reparation af el-biler
Vi tilbyder servicering af biler og almindelige reparationer i større og
mindre omfang. Vi tilbyder desuden et attraktivt serviceabonnement,
som sikrer, at du altid er godt kørende og samarbejder med alle forsikringsselskaber.

Få et fordelagtigt serviceabonnement
Serviceabonnementet er både til private og erhvervskunder. Det er
muligt at vælge mellem et Serviceabonnement Plus, hvor vi udfører
service i henhold til din bilfabrikants foreskrifter – på den måde bevarer du din eventuelle fabriksgaranti – og et Basis Serviceabonnement,
hvor vi udfører et grundigt serviceeftersyn i vores sædvanlige, høje
Bosch Car Service-kvalitet.
I et serviceabonnement har du mulighed for:
• At få en lånebil, mens din bil er til service
• Dækopbevaring
• Gode rabatter på reparationer
• Gratis påfyldning af sprinklervæske
… og meget mere.
Kontakt os for at høre mere om fordelene ved et
serviceabonnement.

Kontakt vores afdelinger:
Avedøre
Stamholmen 111
2650 Hvidovre

Fredensborg
Højvangen 2
3480 Fredensborg

Gentofte
Mesterlodden 35
2820 Gentofte

Tlf.: 70 22 22 26
www.autocenterkobenhavn.dk

Ahlmanns Alle 36
2900 Hellerup

Erhvervsbiler til ethvert behov
Vi tilbyder:
• Erhvervsleasing af alle mærker.
• Vi har mere end 20 års erfaring i finansiering og leasing af
varevogne og personbiler.
• Uvildig rådgivning giver tryghed og gennemskuelighed.
Kontakt os for en uforpligtende snak.
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Telefon: 4045 4389
clauss@cmleasing.dk
www.cmleasing.dk

