kia.com

Våra specialister
tar god hand
om din Kia!

Det är detaljerna som avgör
Kontroll av rostskydd
(kostnadsfritt vid
service hos Kia)
Smörjning av
samtliga gångjärn
och låscylindrar

Provkörning före
och efter service

Kontroll/uppdateringar
av bilens mjukvara (kostnadsfritt vid service hos Kia)

Kontroll/byte av
kupéfilter
Kontroll av torkarblad
Kontroll/byte av
luftfilter

Kontroll av
inre och yttre
belysning

Biltema

Byte av tändstift
Kontroll/justering av
kylvätska (fryspunkt/nivå)

57

Byte av
bränslefilter

Kontroll av
torkare och
spolare

Kontroll av
batteriet

Påfyllning av
spolarvätska

Kontroll av
bränsleledningar

Kontroll avgasvärden
Kontroll av däckmönster
och slitage

Kontroll/justering av
parkeringsbromsen

Kontroll av
bromsledningen
Kontroll av skivbromsbelägg och bromsskivor

Tel.nr. 0150-48 22 70

Byte av
motorolja och
oljefilter
Kontroll/justering
av däcktryck
Byte av
bromsvätska

Stenbergs bil AB
57

Vas
s

väg
en

Kontroll
avgassystem

NORR

mo

gat
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rr

Kontroll/
justering av
strålkastare

ICA Maxi

Vallavägen

Kontroll av
elektriska
system

an

LÖVÅSEN

Kära Kia-ägare,
hur kan vi fortsätta hjälpa dig?

B PORTO BETALT SVERIGE

Som vi tidigare har meddelat så har vi upphört med försäljning
av nya Kia i Katrineholm, men det innebär inte att vi överger
dig som äger och kör en Kia. Tvärtom är du en mycket viktig
kund för oss. Vi tar ansvar för ditt bilägande och vill hjälpa dig
på bästa sätt med servicefrågor och rådgivning. Läs mer här
nedan om hur vi kan hjälpa dig.

Kia Originalservice
Våra erfarna Kia-tekniker följer Kias serviceplaner för varje
specifik bilmodell, vilket innebär att du behåller den 7-åriga
nybilsgarantin om sådan finns kvar på din bil. Vi kan även
utföra rostskyddskontroll i samband med service.
Mekaniska reparationer
Som Kia-auktoriserad verkstad har vi kompetens och utrustning för alla tänkbara reparationer och vi använder Kia Originaldelar med lång livslängd. Vi åtgärdar också fel som faller
under den 7-åriga bilgarantin oavsett var du har köpt din bil.

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

Däck, hjulförvaring, hjulskifte
Självklart hjälper vi dig med rätt däck och har du dina hjul i
vårt däckhotell så löper den tjänsten vidare som förut.
Skadereparationer
Vår skadeverkstad är certifierad av försäkringsbolagen för
åtgärdande av försäkringsskador. Vi utför även skadereparationer under bilens 3-åriga vagnskadegaranti.
Konsultation och värdering
Hos oss får du kompetent rådgivning inför din bilaffär.
Vi har ett brett utbud av bilar att välja bland.
Kom in så berättar vi mer.

Stenbergs Bil i Katrineholm AB
Starrvägen 5, 641 49 Katrineholm.
Tel. 0150 - 48 22 70
www.stenbergsbil.com
kundtjanstverkstad.katrineholm@stenbergsbil.com

