POLLENSÄSONG

BYT TILL ANTI-POLLEN KUPÉFILTER.

TILL OCH MED DE FINASTE PARTIKLARNA BLOCKERAS

STENSKOTT?

LAGA ELLER BYT RUTAN HOS OSS SOM KAN FIAT.

ÅF-LOGO

Biofunktionellt lager
Aktivt kol lager
Partikel lager

AUKTORISERAD VERKSTAD
- för din Fiat
Hos oss på Bil AB är din Fiat i goda händer. Våra
erfarna tekniker har en gedigen märkesutbildning på
Fiat och vi har investerat i verktyg och diagnosinstrument 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 kontrollerar vi alltid om din bil omfattas av
någon fabriksuppdatering.
Med vår expertis och originaldelar från Mopar ser vi
till att din bil behåller sin kvalitet och tillförlitlighet år
efter år.

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
➠ Lack och Skadereparation

SERVICE 4+

Varmt välkommen till Bil AB - trygghet & kvalité
till rätt pris.

FÅR DIN BIL ATT RULLA LÄNGRE

ÅF-LOGO

Från X XXX kr

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

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

VI KAN BILGLAS!
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.
Då det du betalar är din självrisk, är original inte dyrare än
glasfirmorna. Välkommen till våra glasspecialister.

Din bil förtjänar det bästa, även efter fyra år. Därför har vi
skapat Fiat 4+ Service, en årsservice som fångar eventuella
problem i tid och som håller din bil i trim år efter år.

BOKA TID ➠ Web: bil.se/service

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

