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NYA TORKARBLAD 
PÅ KÖPET, VID 

ORIGINALSERVICE  
HOS OSS!

ÄR DU OCH DIN BIL STARTKLARA FÖR VINTERN?
SMARTA VAL - TRYGGARE FÖRUTSÄTTNINGAR.

VÄRDE FR. CA.

ÅF-LOGO



Innehåller marknadsföring från FCA Sweden AB (Fiat Sverige). Hur vi behandlar dina person- 
uppgifter går att läsa mer om på vår hemsida (https://www.fiat.se/privacy-web-policy).  
Avs/returadress: RÅx Marknadssupport AB, Rotevägen 6, 611 92 Nyköping.     
Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret, 701 88 Örebro.

KÖR TRYGGT I VINTER
Din Fiat Professional behöver service för att du ska 
kunna lita på den i vått och torrt. Hos oss tas din bil 
om hand av erfarna specialister som garanterat kan 
sin sak. Vi använder alltid originaldelar från Mopar®, 
delar som bevarar din bil i originalskick.

Boka expertservice hos din närmsta auktoriserade 
Fiat Professional-verkstad och upplev fördelarna.

Välkommen till oss på Bil AB i Bilstaden! Vi bjuder på torkarbladen!
Slitage kommer med tiden, dina torkarblad är inget  
undantag. Vid originalservice hos oss bjuder vi på  
nya original torkarblad för vindruta utan extra kost-
nad. Håll rutan ren och se bra i vinter! 
(Värde från ca XXX kr)

Stenskott - inte bara  det 
Stenskott är oförutsägbart, det bara sker. Det kan 
leda till sprickor som kan innebära byte av hela rutan. 
Boka tid hos oss som kan din bil - vi lagar eller byter 
ut din ruta på ett säkert sätt.

➠ BOKA TID
bil.se
SERVICE & VERKSTAD 

Kallare tider
Snart är det dags att lägga på vinterdäcken.  
Har du ont om tid? Kom in till oss på Bil AB  
i Bilstaden, vi fixar det åt dig och bjuder  
på kaffe medan du väntar.

Hjulbyte XXX kr.

Trångt i garaget?
För dig som inte har plats  
för sommardäcken hemma  
under vintern erbjuder vi hjul- 
förvaring. Smart och smidigt  
för dig som saknar utrymme.

Hjulbyte & Hjulförvaring  
XXX kr/säsong.

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 2020-11-30 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal.
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