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vi løser alle opgaver for dig...
SKADESCENTER

SERVICEVÆRKSTED
•
•
•
•
•
•
•

service og reparation af alle bilmærker
klargøring og syn af biler
reparation og service af aircondition
reparation af trailere og påhængsvogne
reparation af lifte
reparation af lad og alu-kasser
reparation af trailer

..kort sagt -

vi løser dit behov!

PRIVAT OG ERHVERV
•
•

•

person- og varebiler, busser og lastbiler
vi monterer kun kvalitetsreservedele, som
er godkendt af bilfabrikkerne dvs. originale
reservedele eller alternative reservedele af
tilsvarende eller bedre kvalitet
vi yder op til 3 års garanti for alternative
reservedele

..kort sagt -

•
•
•
•
•
•

vi har det nyeste udstyr til udbedring af skader
vi samarbejder med alle forsikringsselskaber
vi kan reparere alle bilmærker
vi udfører rudeskift og rudereparation
vi har gratis lånebil i hele reparationsperioden
vi har over 600m2 moderne værksted

Sikkerhed prioriteres højt i moderne biler, og det er
alt afgørende at reparationer opretholder denne
sikkerhed. Vi har adgang til alle tekniske specifikationer der sikrer, at din bil bliver repareret korrekt og
at din garanti stadigvæk dækker.
At køre en bil på værksted er i mange tilfælde en
tillidssag - vi vil gøre alt for at vinde din tillid og gøre
dit værkstedsbesøg til en positiv oplevelse.
..kort sagt -

vi gør din bil ny igen!

vi har alt til din bil!

SALG, LEASING
og UDLEJNING
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HUSK...
HLT Service er medlem af
Bosch Car Service.
Det er kundens sikkerhed for
at virksomheden altid har det
mest opdaterede værktøj til
alle mærker af personbiler.
Der arbejdes både med
professionel diagnose og
sund fornuft.
• Vi har det nyeste BOSCH testudstyr.
• Vores medarbejdere bliver løbende
videreuddannet igennem Bosch kursus program.
• Med vores stempel i servicebogen opretholder
du garantien på din bil.

Vi forhandler alt i IVECO DAILY varebiler fra 3200-7000 kg totalvægt
Vi forhandler alt i IVECO EUROCARGO lastbiler fra 7,5-18t totalvægt

Kontakt os når i mangler ny erhvervsbil - ny som brugt!

Avis Biludlejningsdepot

PRIVAT // ERHVERV
serviceværksted - skadescenter - salg - reservedele - leasing - udlejning

person- & varevogne // busser & lastbiler
Korte facts om HLT SERVICE
I dag er der +40 ansatte. Nogle af medarbejderne
har været med helt fra starten.
HLT Service har 31 lifte, 28 lånebiler + cykler 
HLT Service har landsdelens bedste åbningstider:
Mandag til og med lørdag 06.00 -18.00.

Vi vil kendes som en virksomhed,
der tager socialt ansvar og vi er
ydmyge over opgaven. Vi vil
hellere investere i mennesker og
den bedste teknologi i stedet for
flotte facader og beliggenhed.

HLT Service har eget Eurogarant skadescenter,
som er underlagt FDM og Teknologisk Institut
kontrol - din sikkerhed for veludført arbejde. Vi er
også kundens forlængede arm. - Kunden anmelder
skaden og vi klarer resten.

Vi bygger vores forhold til
kunderne på tillid, frem for alt.

HLT Service Dækafdelingen opbevarer ikke mindre
end 1500 hjulsæt for kunderne og forhandler samt
monterer alle typer for kvalitetsdæk.

Indehavere

Lars & Tanja Hansen

Omkring 50% af kunderne er private firmaer,
leasingvirksomheder og forsikringsselskaber.
Handels- og håndværksvirksomheder samt kommunale og
statslige virksomheder udgør de sidste 50 %.
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