Takk for at du handlet bil hos oss!
Hva mer kan vi gjøre for deg?

GARANTI

Om noe ikke fungerer som
det er tiltenkt, fikser vi det
hvis det ligger innenfor
nybilgarantien!

GRATULERER MED NY BIL!
Star Bil er en av de største bilforhandlerne i Telemark hvor vi har holdt på siden 1991
da vi først startet opp som skade- og lakkverksted. Vi utviklet oss til å bli merkeforhandler
og er nå forhandler av Kia, Suzuki, Isuzu og BYD. Ta en tur innom og sjekk ut vårt store
utvalg av både nye og brukte biler. Se, lukt, hør og føl! Ta sansene i bruk og få stjerner i
øynene eller sommerfugler i magen. Eller begge deler. Star Bil holder til på Rødmyr i Skien.
Nye biler har mye moderne og avansert teknologi. Kanskje er det vanskelig å finne fram
i instruksjonsboka eller få ting til å fungere optimalt. Ta derfor kontakt med vår salgs
avdeling hvis du trenger hjelp med de ulike funksjonene.

www.starbil.no

Ring 35 90 04 90

VÆRT UHELDIG?

SERVICE OG EU-KONTROLL

Vi startet opp med skade- og lakk verksted i 1991.
Vi har dermed lang erfaring og stor kompetanse på området.
Hos kan du få fikset det meste vedrørende din bil.
Vi har avtale med alle forsikringsselskaper.

Vi har et førsteklasses verksted og serviceavdeling som bare
venter på å få ta hånd om bilden din. Ring oss eller besøk vår
hjemmeside for å booke time. Det er viktig å overholde
serviceintervallene slik at nybilgarantien opprettholdes.

• Karosseriskader
• Lakkeringsjobber
• Steinsprutskader

DELER OG TILBEHØR

Vi er merkeverksted for skadereparasjoner
for 13 ulike bilmerker. Vi utfører også skifte av bilglass
hvis du har fått steinsprut/sprukket frontrute.
Drop-in for deg som har vært uheldig.

www.starbilskade.no

Ring 35 49 99 09

Hvis du i ettertid finner ut av at du har behov for noe tilleggs
utstyr, så kontakt oss. Kanskje ser du behov for hengerfeste,
skiboks, takstativ eller kupé og motorvarmer?
Vi kan hjelpe deg!

Ring 35 90 04 90 eller sjekk:
www.starbil.no/bestill-service

Trommedalsveien 239, 3735 Skien
Tlf.: 35 90 04 90

www.starbil.no

Rødmyrsvingen 66, 3735 Skien
Tlf.: 35 49 99 09

www.starbilskade.no

www.agdersupply.no
Tlf. 37
23 51og
10Vestfold.
Vi er en betydelig aktør innen teknisk utstyr og tjenester til bilbransje og industri i Agder,
Telemark
Agder Supply er i dag, sammen med kollegaer i Utstyrskjeden VUG, en av Norges mest betydningsfulle leverandører
av utstyr til bilbransjen. Vi har lang erfaring innen løfteutstyr, hjulstilling, dekk- og testutstyr.

www.agdersupply.no
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