VI ÄR MED DIG HELA VÄGEN

JÄRNA
BILCENTRUM AB
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En mångsidig Opel-specialist
Järna Bilcentrum startade 1970 som SAAB-handlare. 1992 blev företaget återförsäljare av Opel och när SAAB la ner
sin tillverkning fortsatte Järna Bilcentrum som en renodlad Opel-handlare med auktoriserad verkstad för Opel och
SAAB. Idag är vi en fullserviceanläggning som också är en Mekonomen Bilverkstad. Det innebär att oavsett vilket
bilmärke du äger är du välkommen till oss!

Många återkommande kunder
Vi tycker det är kul med återkommande kunder och vi har många av dem. En del har varit med oss sedan starten. För
oss är kunden alltid i centrum och vi tar hand om kunden med personlighet och flexibilitet. Vi finns alltid tillhands och
arbetar nära våra kunder.

Ta del av nytt och begagnat
I vår ljusa och luftiga anläggning kan du ta del av Opels breda modellprogram och ett brett utbud av begagnade bilar.
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Experter på både bilar och kunder
Vi har sålt Opel sedan 1992. Därför är vi experter på märket. Genom att vi håller oss up-to-date om den senaste
tekniken och spetsar denna kunskap med personalens personlighet och engagemang kan du som kund räkna med
högklassig service.
Järna Bilcentrum är en fullserviceanläggning. Här finns de nyaste modellerna, begagnade bilar och en auktoriserad
verkstad som tar hand om alla märken. Vi reparerar AC, byter rutor och tar hand om dina däck. Vi är helt enkelt
heltäckande!

Vi hjälper dig
med finansieringen!
DNB Finans i samarbete med Järna Bilcentrum
erbjuder anpassad bilfinansiering till både
företag och privatpersoner.
dnb.se
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THE FUTURE
IS EVERYONE´S

Hitta din nya Opel hos oss
Opels historia sträcker sig mer än ett sekel tillbaka och företaget är ett av världens största biltillverkare.
Opel gör tysk ingenjörskonst tillgänglig för många och erbjuder innovativa funktioner som annars endast återfinns i
premiumklassen – som till exempel LED matrixstrålkastarna IntelliLux.
I Opels produktprogram finns ett otroligt brett utbud av bilar för människor med olika typer av behov.

VILKET SKYDD
ÄR SJÄLVKLART
FÖR DIN OPEL?

Välj rätt bilförsäkring
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Hitta din transportbil hos oss
På Järna Bilcentrum skräddarsyr vi transportbilen efter dina behov och önskemål. Vi
erbjuder ett brett utbud av Opels transportbilar – Combo, Vivaro Movano – och står
alltid till förfogande med snabb hjälp och problemlösning.

Ett brett utbud av begagnat
I vår begagnathall finns alltid runt femtio bilar i lager. Hos oss hittar du märken i alla prisklasser och alla bilar är noggrant testade för din trygghet. Vi erbjuder också ”nästan” nya Opel. Så håll utkik i vår hall eller på vår hemsida för
riktiga bilklipp.
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En komplett verkstad
Vi är auktoriserade specialister på Opel och Saab. Eftersom vi också är en Mekonomen Bilverkstad servar och reparerar vi alla bilmärken. Det betyder att våra verkstadstekniker löpande får specialutbildning enligt bilmärkenas instruktioner och att vi endast använder originaldelar. Den allra största fördelen med att anlita en auktoriserad verkstad är
när det är dags för service. Det är nämligen bara en auktoriserad verkstad som har tillgång till de senaste uppdateringarna för att säkerställa funktionen hos din bil.
Vi erbjuder heltäckande verkstadstjänster som felsökning och reparationer samt service och underhåll. Du kan också
lämna in din bil för att byta glasrutor och åtgärda plåtskador. I vårt reservdelslager för Opel och SAAB hittar du originaldelar till din bil.

Allt inom
måleri.
Läs mer om oss och vår verksamhet på www.hgruppen.se
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MABI Biluthyrning
Du vet väl om att du kan hyra bil hos oss? Oavsett om du behöver en bil över
helgen eller en ersättningsbil när du lämnar in din egen bil till vår verkstad
har vi hyrbilar i alla storlekar.

www.almrothbygg.se

Rönnvägen 1
Box 14, 153 21 JÄRNA
08-551 714 50
bilavd@jarnabil.se • verkstaden@jarnabil.se
www.jarnabil.se

Följ oss på Facebook och Instagram!

INSIGNIA GRAND SPORT

CROSSLAND X
GRANDLAND X

INSIGNIA COUNTRY TOURER

*Erbjudandet gäller tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller
upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att
kombinera med andra erbjudanden eller avtal.
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