Vi er der
når du
trenger oss

Bjørkkjærs Auto AS
Kragerø

Tlf. 35 98 71 00
Mobiltlf. Svein: 918 79 146,
Terje 91 31 73 73

Kvalitet er noe
vi aldri har spart på

Her ser du bevisene
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Slik har det vært siden starten i en
garasje i 1963. Mye er forandret siden da,
men prinsippene er det samme.
Esso bensinstasjon og dagens bygg fra
1975 til utvidelser i 1982 og 1984
Vi ble Hondaforhandler i 1979 og alle 4
søsken, Bjørn, Svein, Terje og Solveig
Har sine ansvarsområder i bedriften på
heltid.
Vi tar fagkunnskap på alvor.

Disse karene
kan du stole på

Stian Hellemyr, Mangård Hødnebø
og Joakim Hellermyr kan sitt fag.
Alle har begynt som lærlinger hos oss
og har gjennomgått et omfattende
opplæringsprogram
Både gjennom Honda og innen andre
fagområder på bil.
Sentralt for disse karene er yrkesstolthet,
service og fagkunnskap.
Vi reparerer dessuten påhengere,
småmaskiner, traktorer.
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Et topp
moderne verksted
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Vi utfører de fleste reparasjoner og servicer innen bil og er autorisert av Statens
vegvesen. Godkjent kontrollorgans for
EU-kontroller med de krav det innebærer
Honda er vår spesialitet- der har vi alt
testutstyr som trengs.Vi utfører også
tester for andre bilmerker og har testutstyr for det. Testutstyr for andre merker
og annet spesialutstyr: airconditionmaskin, testere for avgass, røykgass mm.
• Service bil/påhengere • Alt av
reparasjoner •Aircondition • For-og
bakstillingskontroller •Frontrutereparasjoner og skifting
• Polering og AutoGlym lakkkonservering.

Tradisjonsrik,
åpen og moderne

Bjørn 900 49 059

Svein 918 79 146

Solveig 48 13 66 73

Vi i Bjørkkjær-familien vil at du skal trives
hos oss og at du skal føle deg velkommen.
Service er ikke bare hva du får, men også
hvordan du opplever å få det du får.
En kopp kaffe, en hyggelig prat, noen
faglige ord om hvordan å ta vare på bilen
eller båten. Det er ikke de store ord som
preger oss og det vi driver med, men vi
vet hva vi gjør og er stolte av det gode
samarbeidet vi har.
Velkommen skal du være.

Terje 91 31 73 73

5

Uheldig?
Vi tar hånd om skaden
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Når uhellet er ute er vi raske på pletten!
Vi er Falck hjelpestasjon i distriktet og er
raskt ute når uhellet inntreffer.
Vi har en topp moderne kranbil med
alt tilgjengelig utstyr for å få bilen din på
veien. Bergingsbil med flak, løftebom og
2 vinsjer. Terje er vår mann med
ansvar for denne bilen. Han tar hånd om
kontakten med Falck direkte. Ønsker du
å bli Falck –medlem, ordner Terje det for
deg. Fordelen ved medlemskap i Falck er
at du slipper egenandel ved assistanse av
noe slag.

Det er også mange andre
fordeler ved å være medlem
i Falck.
Kontakt Terje, tlf. 91 31 73 73,
eller Svein, tlf. 918 79 146,
eller Falck 02222.

Når uhellet er ute

Vi kan tilby reparasjon av mindre og
mellomstore skader på alle biler.
Vi takserer mot deg privat, eller mot
forsikringsselskap.
Vi hjelper deg også med leiebil.
Skifting av frontruter, steinsprut- vi tar
jobben og kan ordne alt overfor
forsikringsselskapet.
Lakkeringsarbeidet skjer i samarbeid med
A- Sletta Billakk i Kragerø.
En samarbeidspartner vi stiller høye krav
til og som leverer lakkresultater i samsvar
med våre høye kvalitetsforventninger
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Nytt eller brukt
-vi tar hånd om deg
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Vi har mye spennende å tilby.
Honda legger stor vekt på kvalitet i alle
ledd.
Det betyr at de bilene du finner i vår
salgshall til enhver tid har meget høy
kvalitet.
Fra den minste modellen, Jazz, med
enorm innvendig plass til 10 generasjon
Civic, kjent som en sporty ny bil
med stor kjøreglede, sporty og med mye
utstyr.
Nye HRV er en bil som appellerer til dem
som øsker seg litt høyere bil med
enorm plassutnyttelseog med en
sporty innpakning.

Hos oss finner
du et godt utvalg i bruktbiler

Siden 1997 har CRV banet vei for
SUV-markedet. Her har vi også det
største modell-utvalget.CRV er verdens
mest solgte SUV og er virkelig en bil vi er
stolte av. Leveres både som 2WD
og 4WD.
Vi har et utvalg av håndplukkede
bruktbiler av høy kvalitet!
Du finner oss på FINN hvor vi legger
ut våre meste aktuelle bruktbiltilbud til
enhver tid.
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Vi er sterke
til vanns også

Vi har satset på Honda og Tohatsu
påhengere og har gode erfaringer
med disse merkene gjennom
mange år.
Begge er fantastiske motorer med
høy kvalitet og gode garantier
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Terhi og AMT er 2 spennende
båtmerker, produsert i Finland, som
vi skal satse mer på. Båtmerkene
kjennetegnes av god kvalitet og finish.

AMT og TERHI
Finsk kvalitet på sitt beste

Terhi har båtmodeller fra små til
større robåter, til skjærgårdsjeeper
opp til 16 fot. Her passer påhengsmotorer med opptil 60HK.
AMT leverer skjærgårdsjeeper fra
17 til 23 fot med påhengsmotorer
fra 60HK og oppover.
Modellutvalget vi tilbyr skulle være
noe for enhver smak og behov.
Påhengsmotorene fra Honda og
Tohatsu har velkjent kvalitet.
Vi hjelper deg å plukke ut den
som passer best til båten du har,
eller har kjøpt.
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Alt på ett sted
Lønnsomt for deg - lønnsomt for oss

Hos oss står fagkunnskap og service i sentrum
Stikk innom Best bensinstasjonen og du
vil finne alt du trenger for en vellykket
biltur! I tillegg til bensin og diesel vil du
finne:
• Det meste av ulike oljer
• Polering/vask/renseprodukter
• Propan/gass • Kiosk med pølsedisk
mm.
• Døgnåpen kortterminal for fylling
av drivstoff, div. kort kan anvendes,
Circle K, Coop rabattkort
• Securmark av båter

Åpningstider:
Man. - fre. kl.08.00 - 17.00 (19.00)
Lør. kl. 09.00 - 16.00 (18.00)
Sommeråpent søn. kl. 11.00 - 18.00

Bjørkkjærs Auto AS
Levang, Ole Halvorsensvei 921,
3788 Stabbestad
Tlf. 35 98 71 00, mobil: 918 79 146
post@bjorkkjar.no
e-post: svein@bjorkkjar.no
www.bjorkkjar.no

