KOTKAN
AUTOTALO
HondaCenter
Olemme valtuutettu Hondan myynti- ja
huoltoliike. Meiltä löydät moottoripyöriä,
mönkijöitä, perämoottoreita, pienkoneita ym.
Myymme Faster-, Silver- ja Terhi- venepaketteja,
Honda-perämoottoreita, Cramer- puutarhakoneita
sekä Segway- mönkijöitä.

Ajoneuvojen vuokraus
Vuokraa edullisesti pakettiauto eri
tarpeisiin. Vuokraamme tämän lisäksi
henkilöautoja sekä venetrailereita.
Hinnat alkaen 70€/4h.

70€

Kotkan Autokatsastus
Varaa aika autosi lakisääteiseen määräaikaiskatsastukseen ja varmista liikenneturvallisuutesi.
Kotkan Autokatsastus on paikallinen
yrittäjävetoinen katsastusasema. Ajanvaraus:
044 259 9600 tai www.kotkanautokatsastus.fi

Kotkan Autolalo

Pienkonehuolto
Korjaamme ja huollamme kaikki polttomoottorit
sekä pienet ja hieman suuremmatkin koneet ja
laitteet. Kunnostamme esimerkiksi aggregaatit
ruohonleikkurit, lumilingot, moottorisahat,
trimmerit, lehti-puhaltimet sekä oksasilppurit.

Ajo-ohjeet
Kotkan Autotalo sijaitsee E-18-moottoritien
rampin 75 kohdalla, Kotkan Karhulassa
Uittoväylän sillan kohdalla.

Kotkan Autotalo
Puh. 05 2264 100
korjaamo@kotkanautotalo.fi
Kyminlinnantie 22, 48600 Kotka
www.kotkanautotalo.fi

www.kotkanautotalo.fi

Korjaamo

KOTKAN
AUTOTALO

Ammattilaisemme hoitavat säännölliset huollot,
jotta sinä voit ajaa turvallisesti. Olemme
valtuutettu AD-Autokorjaamo. Meillä asioidessasi
uudenkin auton takuu säilyy ennallaan. AD
tarjoaa oman 24 kk:n kansainvälisen lisäturvan
varaosille ja työsuoritteille.

Kahvila- Ravintola Ruutulippu

Rengashotelli ja -myynti
Myyntivalikoimaamme kuuluvat tunnetut
rengasmerkit kuten Michelin, Nokia, Kormoran,
Tigar ja BF Goodrich. Renkaidenvaihdon lisäksi
tarjoamme renkaiden tasapainotusta ja
nelipyöräsuuntausta.
Rengashotellissa voit turvallisesti
säilyttää renkaitasi 19,90€/ kausi.

Tervetuloa
Kotkan Autotalossa saat autoosi liittyvää
ensiluokkaista ammattitaitoista palvelua.
Yritys on perustettu 1993 Kotkassa ja on
monenlaisten autopalveluiden paikka.
Saman katon alta löytyy HondaCenter sekä autoja pienkonehuolto, rengashotelli ja -myynti,
tuulilasikorjaus, katsastus ja ajoneuvovuokraus.
Lisäksi tarjoamme autopesupalveluita,
moottorinoptimointia sekä pinnoituksia. Kysy
lisää palveluistamme!
Kahvila-Ravintola Ruutulippussa voit nauttia
makeita leivonnaisia, maukkaan aterian tai tilata
ruokaa mukaan vietäväksi Drive-in kaistasta.

Maistuisiko paikanpäällä leivotut herkut, kahvi
tai lounas? Buffet-lounas arkisin, kaikkina aikoina
à la carte sekä take-away. Grillikioskimme sekä
Drive-in kaista ovat auki joka päivä. Tule
maistamaan lounasta arkisin hintaan 10,50€.

19,90€

Tuulilasikorjaamo
Vaihdamme tai korjaamme autoosi tuulilasin
Suomen laajimmasta valikoimasta.
Ammattilaiset neuvovat kannattaako vaihtaa tai
korjata autosi tuulilasi. Tuulilasin voi korjata jos
vauriokohta on halkaisijaltaan enintään 2 cm.

Auton pinnat ja tehonlisäys
RR-autofix tiimi hoitaa kaikki ajoneuvosi
pesut, puhdistukset, käsittelyt ja pinnoitukset
huolellisesti käsityönä. Teemme myös
moottorioptimointia, jolla lisätään tehoa ja
vähennetään kulutusta. Asennamme tarkasti
ammattitaidolla teipit ja kalvotukset.

10,50€

Sosiaalinen media
Löydät meidät myös
sosiaalisesta mediasta
@kotkanautotalo

