Din Honda-handlare
i Värmland

Nya lokaler enligt senaste standard!
Du hittar oss i nya fräscha lokaler på Säterivägen, i centrala Karlstad. Här hittar du bilhall och
verkstad under samma tak och blir bemött av ett hängivet och dedikerat team som alltid ger dig
personlig och flexibel service. Välkommen in till oss på B&T Bil!

B&T Bil drivs av Niklas Bäckstrand och Johan Tedenrud.

Bilaffärer med kunden i centrum
B&T Bil är Värmlands enda Honda-handlare. På vår fullserviceanläggning hittar du alla Hondas modeller men också
ett brett utbud av begagnade bilar. Du kan också lämna in din bil på reparation och service i vår verkstad.
Vi har sålt Honda sedan 2001 och har bred kunskap och ett stort intresse om märket. Vi vill ha återkommande
kunder och därför lägger vi ner det där lilla extra för att göra dig nöjd och hitta en bil som motsvarar dina behov och
önskemål. Vi som jobbar här brinner för Honda, älskar mötet med dig och vill skapa en härlig stämning i vår Hondafamilj.
Vi ser det också som vårt ansvar att göra ditt bilägande så problemfritt som möjligt. Det gäller allt från garantier till
att du får en personlig kontakt som tar hand om dig hela vägen.

En tillgänglig verkstad
I vår auktoriserade verkstad för Honda tar vi hand om din
Honda på bästa sätt. Vi har en fullserviceverkstad samt försäljning av reservdelar och tillbehör. I vårt däckhotell kan du
förvara dina däck året runt.
Vår kundmottagning ser till att du får snabb hjälp och svar
på frågor. Våra kunniga servicetekniker utför heltäckande
verkstadstjänster från felsökning och reparationer till service
och underhåll. Behöver du hyrbil erbjuder vi en sådan till
självkostnadspris.
För att göra det enkelt, har vi öppet mellan 8-18, så att du
kan lämna in din bil på tider som passar dig.

Säterivägen 20
653 41 Karlstad
Telefon: 054-56 08 10

Upptäck din
sportiga sida

Civic är utformad för att ge dig en äkta
känsla av samhörighet med bilen och
vägen. Civic 5D, 4D och Type R är skapade
med helt ny design och teknik. Resultatet
är bilar med dig som förare i fokus.

Civic Type R

Civic 5D

Civic 4D

Pris från ca 341.900 kr

Pris från ca 183.900 kr

Pris från ca 221.900 kr

» Säkerhetssystemet Honda
SENSING som standard
» Tre helt nya turbomotorer
» Andra generationens
infotainmentsystem Honda
CONNECT med bland annat
Apple Car Play ®

Motor Civic Type R 2.0 Turbo, 320 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 7.7L/100 km. Koldioxidutsläpp: 176 g/km. Miljöklass: Euro 6. Motor Civic 5D: 1.0 VTEC TURBO, 129 hk / 1.5 VTEC TURBO, 182 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,7–6,1 l/100 km.
Koldioxidutsläpp: 106–139 g/km. Miljöklass: EURO 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Metallic tillkommer. Motor Civic 4D: 1.5 VTEC TURBO, 182 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 5,7–5,8 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 130–132 g/km. Miljöklass: EURO 6.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Metallic tillkommer. Läs mer på honda.se.
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