TEKNOLOGI I SÆRKLASSE KRÆVER AUTORISERET SERVICE
Der skal mere end blot et højt ambitionsniveau til for at servicere en BMW – og lidenskab alene kan ikke erstatte
kendskab. Kun de, der er en del af BMW, kan gøre sig håb om at følge med de konstant høje krav til teknisk viden,
som en BMW kræver. I sidste ende handler det om den fornemmelse, du får, når alle enkeltdele i din BMW er i
perfekt harmoni. Hos os får du sikkerhed for at køreglæden altid holder uanset bilens alder.

OPDATERET TIL FINGERSPIDSERNE
Det er ikke for ingenting, at vort autoriserede BMW Service team hører til blandt Danmarks absolut førende.
Vore teknikere er uddannet og opdateret til fingerspidserne og arbejder dagligt med BMW modeller som deres
kollegaer i andre bilhuse kun tør drømme om. Samtidig investeres der løbende i det seneste nye testudstyr.

BENYT OS SOM DIT AUTORISEREDE BMW SERVICEVÆRKSTED
Vort 3.000 m2 store værksted dækker over alle servicefaciliteter, hvilket er medvirkende til, at vi dagligt kan
leve op til mottoet: Nul fejl og færdig til tiden!

• Løbende uddannelse af teknikere

• Mulighed for kulance fra BMW

• Alt i moderne måleudstyr og BMW-tester

• Opdatering af bilens software

• Mobile Care vejhjælp gældende i hele Europa

• T ilkøb af BMW Service Inclusive (serviceaftale)

• Kun originale reservedele

•N
 øgleudlæsning og gratis udbedring af fejl
(BMW aktioner)

• Stor produktviden
• Udførsel af garantireparationer
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LAD OS SERVICERE DIN BIL

VÆRKSTED PÅ 3.000 M2
Vi har samlet alle mekaniske funktioner under ét tag. Her er 24 topmoderne arbejdspladser med den
nyeste teknologi, der gør ventetid til et næsten ukendt begreb. Vore dygtige teknikere efteruddannes
kontinuerligt for at være ajour med de teknisk stadigt mere avancerede biler.

MALERVÆRKSTED

KLARGØRINGSAFDELING

DÆKCENTER OG DÆKHOTEL

KUNDELOUNGE

Vort malerværksted udbedrer skader, ridser
og reparerer stenslag med de mest moderne
teknikker og materialer.

Kan du huske fornemmelsen af ny bil?
Man kan se det. Man kan dufte det. Vi kan
tilbyde 3 moduler: indvendig-, udvendig
eller komplet klargøring. Hør nærmere hos
vores værkfører.

Vort moderne dækcenter og dækhotel er
integreret i det store værksted. Vort personale sikrer dig den helt perfekte montering
af dine dæk og løser alle opgaver indenfor
området. Afdelingen kan bl.a. byde på
dækafbalancering og dæktrimning.

Du er velkommen til at benytte vor eksklusive kundelounge, hvis du foretrækker at
vente, mens din bil bliver serviceret. Her kan
du se TV, læse dagens aviser og blade eller
arbejde online.

BOOK TID ONLINE
Har du ikke haft tid til at booke tid på værkstedet i dagens løb kan det
altid lade sig gøre på nettet. Klik ind på www.sandjensen.dk/booking

UDSTYRSAFDELING

LEJEBIL

Vor store udstyrsafdeling har det nyeste
tilbehør fra de førende producenter. Her
kan du samtidig få råd og vejledning om
udstyr, der passer optimalt til netop din bil.

Vi tilbyder naturligvis muligheden for en
præsentabel erstatningsbil mens din egen
serviceres. Din værkfører vil informere dig
om priser og vilkår.
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