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Här finns vi som verkligen bryr sig om dig och din husbil.

VÄRDECHECK

INTE BARA EN VACKER FASAD.

B

Gäller vid webbokning av service eller bilreparation hos BilPartner i Helsingborg,
Klippan eller Ängelholm. Ta med värdechecken vid besöket så drar vi av rabatten
från din faktura, oavsett köpbelopp. Boka tid på bilpartner.se/boka-service.
Rabatten gäller t.o.m. 2018-12-31.

237 kr rabatt

Uttnyttja din personliga värdecheck

Hej! Vi finns här för dig.
Är det en kunnig och pålitlig bilverkstad med ett personligt bemötande
du söker? Då är vi svaret!
Vi på BilPartner har kompetensen och utrustningen för att ta hand
om din husbil på bästa tänkbara sätt. Vi har arbetat med Fiat Ducato
i många år och är självklart auktoriserade för service och reparationer av Fiat Professional bilar. I vår toppmoderna verkstad finns all
tänkbar utrustning för komplett Fiatservice. Med Mopar originaldelar
och högkvalitativa smörjmedel ser vi till att din bils kvalitet och tillförlitlighet bibehålls år efter år.

☞

Boka tid nu!
bilpartner.se/boka-service

Varmt välkommen till BilPartner
– vi lovar ge dig bra service och ett personligt bemötande.

Värt att veta
1. En service hos oss dokumenteras med serviceprotokoll
och en värdefull märkesverkstadsstämpel i serviceboken
2. Vi kontrollerar alltid bilens mjukvara och uppdaterar vid
behov till senaste programversionen.
3. Efter serviceåtgärder nollställer vi bilens serviceindikator
och släcker servicelampan.

www.bilpartner.se
HELSINGBORG, Bergavägen 6, 042-38 11 00,

PORTO
BETALT
SVERIGE

Avsändare: RÅx Marknadssupport AB, Rotevägen 6, 611 92 Nyköping.
Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret, 701 88 Örebro.

Delbetala på 4 månader räntefritt
med Fiatkortet.

Allt för bilen:
•
•
•
•
•
•
•

Serviceverkstad
Skadeverkstad
Ackrediterad A/C-service
Stenskottslagning & vindrutebyte
Däckhotell inkl. hjulbyte
Släcker 2:or
Hjulinställning

Husbilsspecialisten
En särskild billyft med 7,5 tons lyftkapacitet och en väl tilltagen
takhöjd ger oss de bästa förutsättningar att jobba snabbt och
effektivt med din husbil. Som märkesauktoriserad verkstad för
Fiat Professional har vi kompetens och utrustning för service av
chassi och drivlina på alla husbilskoncept, baserade på Fiat Ducato.

