VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
Bil AB i Bilstaden - din husbilsspecialist
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Upplev nya Pilote och Bürstner hos oss

HOS OSS ÄR HELA DIN
HUSBIL I GODA HÄNDER

FULLSERVICEANLÄGGNING
FÖR DIN HUSBIL

Välkommen till en av Bilstadens största och modernaste fullserviceanläggningar för husbilar. Vår
verkstad är unik och specialutrustad för husbilsservice. Här finns inga begränsningar i längd och
vikt, vi hanterar alla förekommande husbilar.

Välkommen att ta del av alla våra tjänster:

Som auktoriserad Fiat Professional verkstad har vi
specialistkompetens och utrustning för service av
chassi och drivlina på alla husbilsmärken, baserade på Fiat Ducato. Våra originaldelar säkerställer
också hög kvalitet och varaktiga reparationer.

√ Vindrutebyten

Som campingverkstad tar vi också hand om allt
som hör till bodelen, skador, tillbehör och specialmontage.

➠ BOKA TID

Passa på att boka en service eller kamremsbyte på
din husbil nu. Värdecheckarna gör att du får mer
reskassa kvar till sommarens uppleverlser.
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√ Service och reparationer av bil och bodel
√ Original reservdelar och tillbehör

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

√ Auktoriserad skadeverkstad för bil och bodel
√ Däckservice
√ Hjulinställning

Info@bil.se
012-34 56 78

VÄRDECHECK. REG.NR

XXX kr rabatt på service.
Gäller vid betalning för Fiat Professional Originalservice för din husbil. Kan ej
kombineras med andra rabatter eller avtal. Ta med värdechecken eller kortet
vid besöket. Giltighetstid t.o.m. åååå-mm-dd.

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

X XXX kr rabatt på kamremsbyte.
Rabatten gäller på arbete och material vid byte av kamremssats samt eventuella
övriga komponenter i samband med kamremsbytet, t.ex. vattenpump och remrullar. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Ta med värdechecken
eller kortet vid besöket. Giltighetstid t.o.m. åååå-mm-dd.

