SOMMAR
PÅ
VÄG
Hjulbyte
med visuell bromskontroll

299 kr

*

(ord. pris 450 kr)

Boka
hjulbyte
nu!

LÄMNA DIN
CHEVROLET I
TRYGGA HÄNDER
Att våren är på ingång innebär inte bara varmare
väder, ljusare dagar och mer fågelkvitter.
Det betyder också att det snart är dags att ta av
vinterdäcken och göra din Chevrolet redo för
vårens och sommarens utflykter.
Hos din Chevroletverkstad får du mer än ett snabbt,
smidigt och billigt hjulbyte. Nu ingår dessutom en
visuell bromskontroll utan extra kostnad. Och du vet
att din Chevrolet är i trygga händer, hos de som kan
din bil in i minsta detalj.
Har dina sommardäck gjort sitt eller är torkarbladen
slitna efter vintersäsongen, så hjälper vi gärna till
med det du behöver. Kontakta din Chevroletverkstad
redan idag.
Hälsningar

Maria Skåån
Servicemarknadschef Chevrolet Sverige

FYRA SOMMARDÄCK
FÖR PRISET AV TRE
Just nu erbjuder vi sommardäck från flera ledande
leverantörer till ett riktigt bra pris. Låt din Chevroletverkstad föreslå vilka däck som passar bäst för din
bil och dina körförhållanden.

PRAKTISK HJULFÖRVARING
Slipp besväret med förvaring och hantering av vinterhjulen. Checka
in dem på däckhotell i stället. Där tvättas de rena, mönsterdjupet
kontrolleras och hjulen förvaras i lämplig miljö tills de ska monteras
på igen.
(Tjänsten erbjuds av de flesta Chevroletverkstäder).

CHEVROLET ORIGINAL
TORKARBLAD
En ren vindruta utan ränder efter
torkarbladen gör dig till en säkrare
bilförare. Byt till nya original
torkarblad.

DAGS FÖR
HJULBYTE
BOKA NU!
Boka tid för hjulbyte hos din
Chevroletverkstad. I det låga
priset ingår dessutom en visuell
bromskontroll.

Hjulbyte med visuell
bromskontroll

299 kr*

(ord. pris 450 kr)

Inga ränder.
Inget oljud.
Perfekt sikt.

ETT ÅR PÅ
VÄGARNA GÅR FORT
Din Chevrolet behöver årlig service för att kunna ge dig ett tryggt
och problemfritt bilägande.
Hos din auktoriserade Chevroletverkstad kan du vara trygg med att
din bil blir servad på bästa sätt. Våra välutbildade servicetekniker
har tillgång till den teknik och information som krävs för att utföra
professionell service på din Chevrolet. Dessutom ingår alltid en
kostnadsfri kontroll av bilens rostskydd i samband med service.
Originaldelar med lång livslängd och perfekt passform ger dig nöjet
att njuta av säker och problemfri körning. En service på Chevroletverkstaden dokumenteras också med ett modellspecifikt protokoll
och en Chevroletstämpel i serviceboken, vilket kan visa sig värdefullt
den dag du vill sälja din bil.

*Erbjudandet avser fyra kompletta hjul.
Priserna är rekommenderade cirkapriser, lokala
avvikelser kan förekomma. Alla erbjudanden gäller
t.o.m. 2017-04-30 och kan inte kombineras med andra
rabatter eller avtal. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm.
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MER CHEVROLET
För dig som vill ha mer information om Chevrolet i Sverige, Europa och övriga världen finns det mycket
att ta del av.

myChevrolet.se
Aktivera ditt konto och du hittar teknisk information om just din bil, underhållstips och skräddarsydda
erbjudanden. Du kan också boka verkstadstid hos din Chevroletverkstad via myChevrolet.

gmk.chevrolet.se
På Chevrolet Sveriges officiella hemsida finns bland annat information om garantier, nedladdningsbara
ägarhandböcker och kontaktuppgifter till auktoriserade Chevroletverkstäder i Sverige.

facebook.com/chevrolet
Var med i flödet av information och notiser på Chevrolets internationella Facebooksida.

