
PROVKÖR NYA ALFA ROMEO HOS OSS I BIL AB!

ÄR DIN ALFA ROMEO REDO ATT MÖTA VÅREN?
LÅT VÅRA EXPERTER GE DEN EN RIKTIG ÖVERSYN NU.

VÄRDECHECK

XXX kr 
rabatt på service  
och reparationer.

ÅF-LOGO



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

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. åååå-mm-dd och kan inte kombineras  
med andra rabatter eller avtal.

AUKTORISERAD VERKSTAD
- för din Alfa Romeo
Hos oss på Bil AB är din Alfa Romeo i goda händer. Våra 
erfarna tekniker har en gedigen märkesutbildning på Alfa 
Romeo och vi har investerat i verktyg och diagnosinstru-
ment för att kunna ta hand om din bil på bästa sätt. Som 
märkesauktoriserad verkstad har vi tillgång till de senaste 
serviceinformationerna från fabriken och vid service kon-
trollerar vi alltid om din bil omfattas av någon fabriksupp- 
datering.

Med vår expertis och originaldelar från Mopar ser vi till att 
din bil behåller sin kvalitet och tillförlitlighet år efter år.

Varmt välkommen till våra märkesverkstäder  
i Bilstaden.

ALLT FÖR DIN BIL
Välkommen att ta del av alla våra tjänster:

➠ Service och reparationer

➠ Original reservdelar och tillbehör

➠ Ackrediterad AC-service

➠ Stenskottslagning & vindrutebyte

➠ Däckhotell inkl. hjulbyte

➠ Hjulinställning

➠ Bilbesiktning i samband med service

Gäller vid betalning för arbete och Mopar originaldelar vid verkstadsbesök. Kan ej 
kombineras med andra rabatter eller avtal. Ta med värdechecken eller kortet vid besöket. 
Giltighetstid t.o.m. åååå-mm-dd.

VÄRDECHECK
XXX kr rabatt vid köp av service och reparationer för minst X XXX kr. 

Gäller din bil med reg.nr: S

SERVICE 4+
FÅR DIN BIL ATT RULLA LÄNGRE
Din bil förtjänar det bästa, även efter fyra år. Därför har vi 
skapat Alfa Romeo 4+ Service, en årsservice som fångar even-
tuella problem i tid och som håller din bil i trim år efter år.

Från X XXX kr

SKADAD VINDRUTA?
Stenskott kan ofta åtgärdas med vår glasreparation. 
Bäst resultat blir det om skadan är relativt ny. Behöver 
vindrutan bytas så gör vi det med originaldelar och rätt 
utrustning. Välkommen till våra glasspecialister.

JUST NU!
VI BJUDER PÅ NYA TORKARBLAD VID RUTBYTE

DAGS FÖR SOMMARDÄCK

XXX kr/säsongHjulskifte inkl. hjulförvaring

XXX kr
Hjulskifte,  
inkl. visuell bromskontroll

Kampanjpris första säsongen för ny kund. (Ord.pris XXX kr)

BIL AB
Bilgatan 10, 123 45 Bilstaden
Tel. 012-34 56 78 - Webb: bil.se
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