VI FINNS
HÄR FÖR DIG
VI PÅ MOPAR® KAN DIN ALFA ROMEO IN I
MINSTA DETALJ, EFTERSOM VI INGÅR I TEAMET
SOM BYGGDE DEN. VÅRA SPECIALISTER
VÄNTAR PÅ ATT FÅ HJÄLPA DIG.

UTNYTTJA DIN VÄRDECHECK
RABATT UPP TILL

500 kr

Mopar är det auktoriserade serviceteamet för Alfa Romeo och därför bäst
lämpade att ge din bil den omsorg den behöver inför sommarens resor.
Vårt servicearbete utförs med stor noggrannhet och med skräddarsydda
originaldelar som säkerställer hög kvalitet. Välkommen med din Alfa Romeo
till våra auktoriserade verkstäder. Våra specialister står alltid till din tjänst.

För mer information gå till alfaromeo.mopar.eu

B PORTO BETALT SVERIGE

ÄR DU RESKLAR?
Det är nu du bör ge din Alfa Romeo lite extra omsorg så att du kan
koppla av med trygga och säkra semesterresor i sommar.

MOPAR ORIGINAL SERVICE
Servicen utförs av våra välutbildade tekniker som kan din bil in i minsta detalj.
Med biltillverkarens system kontrolleras mjukvaran i bilen och vi fyller motorn
med olja av garanterat rätt specifikation. Vår märkesverkstadsstämpel i
serviceboken är dessutom värdefull den dag du ska sälja din bil.

MOPAR ORIGINAL TILLBEHÖR
Med originaltillbehör från Mopar får du ut ännu mer av din Alfa Romeo.
I sortimentet finns praktiska detaljer som mattor och stänkskydd, stylingprodukter och infotainmentlösningar. Se hela sortimentet på alfaromeo.se

Värdecheck
300 kr rabatt

vid köp av tillbehör, service eller
reparation för minst 2 000 kr

Kund signatur:

500 kr rabatt

vid köp av tilbehör, service eller
reparation för minst 3 000 kr
Kupongen kan utnyttjas vid betalning för arbete och Alfa Romeo
Mopar Originaldelar vid verkstadsbesök, samt vid köp av Mopar
Original tillbehör i butik eller verkstad. Kan ej kombineras med
andra rabatter eller avtal och gäller ej på rabatterade paketpriser,
däck, plåt och lack. Gäller t.o.m. 2017- 06-30.

Passa på att utrusta, serva eller reparera din bil hos
oss nu. Med värdechecken blir det extra förmånligt!
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