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En verkstad - Allt för din husbil
CAMPINGVERKSTAD - BILVERKSTAD - SKADEVERKSTAD

Välkommen att ta del av alla våra tjänster:

➝ Service och reparationer av bil och bodel
➝ Original reservdelar och tillbehör
➝ Auktoriserad skadeverkstad för bil och bodel
➝ Ackrediterad AC-service
➝ Stenskottslagning & vindrutebyte
➝ Däckhotell inkl. hjulbyte
➝ Hjulinställning

Erbjudandet gäller på arbete utört före 2021-03-31 och kan ej kombineras med 
andra rabatter eller avtal. Gäller ej för skadereparationer. 

BOKA TID 
Tel: 12-345 67 89

➠

HOS OSS ÄR HELA DIN HUSBIL I GODA HÄNDER
Välkommen till vår moderna husbilsverkstad i Staden! Vår LCV-verkstad är  
exceptionell och specifikt utrustad för service av husbilar. Mått och vikt på  
ditt ekipage saknar betydelse, vi tar hand om din husbil oavsett storlek. 

Vi är en auktoriserad Fiat Professional-verkstad, vilket betyder att specialist- 
kompetensen finns, samt utrustning för service av chassi och drivlina på alla  
husbilskoncept - baserade på Fiat Ducato. Vi använder originaldelar, det innebär  
att vi garanterar hög kvalitet och slitstarka reparationer.   

Under vårens intåg tar resedrömmarna fart, som campingverkstad tar vi även  
hand om bodelen, allt från skador, tillbehör och specialmontage. 

Varför vänta? Just nu har vi 15% Försäsongsrabatt och vi genomför även  
en gasolkontroll utan kostnad. Gör verklighet av resplanerna och boka en service  
eller uppgradering så snart som möjligt. 

PS. Vi kan hämta och lämna din bil om du under rådande omständigheter  
inte vill besöka oss.
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Innehåller marknadsföring från FCA Sweden AB (Fiat Sverige). Hur vi 
behandlar dina personuppgifter 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.
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