BOSSESBIL&MOTOR
LULEÅ: Ostrongatan 4 (intill Coop Arena) Tel. 0920-877 70

På Bosses Bil & Motor är vår självklara målsättning att
du som kund ska vara nöjd med ditt bilköp. Vi satsar
på det personliga bemötandet och det personliga
engagemanget i varje bilaffär och i varje serviceåtgärd.
- Peter Alnelind, VD

Ett engagemang som
skapar nöjda kunder
Bosses Bil & Motor har sålt bilar, motorcyklar och fyrhjulingar i över tjugofem år. Idag drivs Sveriges nordligaste Honda-återförsäljare av familjen Alnelind med
tio anställda. Du hittar vår fullserviceanläggning på
Ostrongatan, strax intill Coop Arena.
Vi erbjuder ett av marknadens bästa märken, oavsett
om det gäller bilar, motorcyklar eller fyrhjulingar. Hos
oss ﬁnns även begagnade bilar av varierande mär-

ken och modeller – i alla prisklasser. I vår verkstad kan
du tryggt lämna in bilen för service eller reparation.
Hos oss ﬁnns kunnig och engagerad personal som
värdesätter kundrelationen, både när du letar efter
en ny bil och när du behöver ta hand om bilen du
redan har. Att ha en personlig kontakt med kunden
och att erbjuda en hög servicenivå är viktigt för oss på
Bosses Bil & Motor.

Honda –
The power of Dreams
Honda startade som ett lokalt företag med en global
vision. Nu är företaget en global aktör med en lokal
vision. Honda har insett att kundernas behov varierar
från land till land och har därför en tydlig regional
strategi för att utveckla och fånga upp önskemålen
på den lokala marknaden.
Som världens största motortillverkare bygger Honda
allt ifrån den minsta gräsklipparen till flygplan.
Högsta prioritet är att fortsätta leverera innovativa
produkter som ger kunderna stort värde för sina
pengar. För Honda, som ett globalt kommersiellt
företag, har det dessutom alltid varit viktigt att agera
i samklang, inte bara med kunderna, utan även med
samhället i stort.
Honda är ett innovativt företag och förenar kvalitet,
pålitlighet och design i bilmodellerna.

Miljösatsning blev
vinnarspår
En av hörnpelarna i Hondas ﬁlosoﬁ är att produkterna och produktionen ska ha minsta möjliga skadliga påverkan på miljön. Det är ingen tillfällighet att
Honda på världsnivå var först med att sälja bilar med
lägre bränsleförbrukning och renare avgaser än vad
konkurrenterna kunde erbjuda. Honda anses vara ett
av de ledande företagen i utvecklingen av fordon
som drivs med hybridmotorer eller bränsleceller.

Bilar, motorcyklar och
fyrhjulingar
Hos oss hittar du ett brett utbud av fräscha bilar,
motorcyklar och fyrhjulingar. Oavsett om du letar
efter en familjebil eller ett vrålåk har vi en modell
som passar dig. Det vågar vi lova! I bilhallen hittar
du både nya och begagnade bilar.
Honda Accord
Härlig kombination av sportig design och miljöansvar. En förstklassig bil på marknaden. Välj mellan
Sedan och Tourer.
Honda Civic
Design och körglädje utöver det vanliga. Du måste
prova bilen för att uppleva den inbyggda sportbilskänslan. Det ﬁnns Honda Civic 5 d, Civic Type R och
miljöbilen Civic Hybrid.

Honda CR-V
Crossover-modellen som är en succé. Kom och provkör testvinnaren.
Honda Jazz
Provkör och upptäck vilken rymlig, bensinsnål och
välutrustad bil Jazz är.
Honda CR-Z
En ny hybridmodell med en skön blandning av retro
och den allra senaste tekniken. CR-Z står för ett underhållande och samtidigt bränslesnålt val av bil.

PROVKÖR fRihet
fÖR hela familjen.
NYA ACCORD TOURER

Accord ToUrEr

från 253.900 kr

Motor: 2,0 i-VTEc, 156 hk
2,4 i-VTEc, 201 hk
2,2 i-dTEc, 150 hk
Blandad körning: 5,5–8,7 l/100 km
CO2: 143-201 g/km
Miljöklass: Euro 5 / Euro 5
Nybilsgaranti: 3 år/10.000 mil

Nya Honda Accord Tourer är här. Vår populära Accord som hyllats för sin körglädje, har sålts i över 20 miljoner
exemplar sedan födseln 1976. Accord Tourer kombinerar det viktigaste av allt utan kompromisser: säkerhet,
komfort och utrymme. Aktiva nackstöd, körstabiliseringssystem, förbättrat passagerarskydd, antispinnsystem
ger högsta poäng i Euro NCAPs nya åtstramade säkerhetstester. Vi är stolta, var så säker. Pris från 253.900 kr.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Läs mer på: honda.se

En allbilsverkstad som klarar
det mesta
Att köpa bil innebär mer än att bara välja bilmärke.
Det är dessutom en stor investering. Servicen, både
före och efter köpet, är minst lika viktig. Som en av
fyra PAN European Hondaverkstäder i Sverige har vi
direktkontakt med bilfabriken. Det innebär en smidigare och snabbare service när du behöver vår hjälp.

bundet på utbildning hos Honda och vi använder
Hondas egen testapparatur och specialanpassade
verktyg. Genom kontinuerliga investeringar har vi
skapat en modern bilverkstad som ständigt strävar
efter att förbättra miljöarbetet.
Vi erbjuder lånebil till självkostnadspris.

När du lämnar in din bil kan du alltid förvänta dig
ett fackmässigt utfört arbete. Våra anställda åker regel-

Dags att köpa bil?
Vi hjälper dig med finansieringen
0921-792 50
handelsbanken.se/boden

Honda Assistans
Med Honda Assistans får du snabb och smidig hjälp
så att du kan fortsätta din resa, även om du skulle
råka ut för ett tekniskt haveri. Och det spelar ingen
roll var i Europa du beﬁnner dig! Hondas treåriga
vägassistans gäller för nya, privata Honda-bilar i tre
år från första registreringsdag. Bland annat ingår hyrbil, övernattning och reparation på plats vid mindre
skador.

Omfattande garantipaket
Varje ny Honda har ett omfattande garantipaket.
Nedan följer exempel på garantier som ingår.
•
•
•
•
•
•
•

Fabriksgaranti (standard) i 3 år/100 000 km
Garanti mot ytrost i 3 år
Garanti mot genomrostning av kaross i 12 år
Garanti mot genomrostning av avgassystem i 5 år
Garanti mot genomrostning av chassi i 10 år
Garanti för hybridsystem: 8 år/160 000 km
Vagnskadegaranti i 3 år

Honda Försäkring
TryggaMil
Honda erbjuder alla kunder fördelaktiga försäkringsalternativ.
Med Honda Försäkring TryggaMil får du ﬂera fördelar,
bland annat:
• 3 000 kr lägre självrisk vid vagnskadegarantiskada
• Hyrbil
• Förlängd maskinskadeförsäkring i upp till 15 000
mil eller om bilen dessförinnan har blivit 8 år
• Har din Honda fabriksmonterat larm kan du slippa
självrisken upp till 1 500 kr om du råkar ut för
stöld eller inbrott
• Givetvis kommer din bil att repareras av auktoriserad verkstad och med originaldelar
Välkommen att kontakta oss för mer information om
Hondas försäkringar och garantier! Du kan även göra
en bokningsförfrågan på vår hemsida.

BOSSESBIL&MOTOR
Bosses Bil & Motor AB
Ostrongatan 4
973 34 Luleå
Försäljning och Verkstad: 0920-877 70

Luleå Bil & Båt
KAROSSERIER
Pilkington Automotive Sweden AB
Betongvägen 42, 973 45 Luleå
Tel: +46 (0) 920 27 28 82

Torpslingan 19 • 973 47 Luleå
Tel/Fax 0920-108 88
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0920-25 33 90
0920-25 33 90
www.dackcenterilulea.se
www.dackcenterilulea.se

Din bilhandlare
hjälper dig.
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PERSON- / RELATIONSORIENTERAD

Samarbetsorienterad
Stödjande
Tålmodig

Detaljorienterad
Faktisk
Systematisk
TRYGG / STABIL

i Luleå AB

Tryggt och
enkelt bilköp.

PRODUKT- / UPPGIFTSORIENTERAD
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Däckcenter i Luleå
Tryggt och enkelt • Däck och fälg

Idéskapande
Kommunicerande
Inflytelserik
OR
O
RAA

LÅ

E
NG

www.bosses-bil.se

Resultatorienterad
Direkt
Handlingskraftig

DYNAMISK / ENERGISK

Fax: 0920-872 31
E-post: info@bosses-bil.se

