Saab TreKlöver 2022
– löpande marknadsföring
för Saab Service Centers.

Priser
Du betalar ingen fast abonnemangskostnad,
utan bara följande priser för faktiskt genomförda
utskick:

Var med på Saab TreKlöver-programmet
så får du en löpande och kostnadseffektiv
marknadsföring hela året som kommer att
knyta fler Saab-ägare till din verkstad.

Förbesiktning/besiktning
vid service.. . . . . . . . . . . . . . . . 5 kr/utskick

Du kan anpassa TreKlöver-utskicken efter
dina önskemål och alla DR-vykort görs
lokala med din logotype och dina kontaktuppgifter.

Har du frågor kring Saab TreKlöver eller om du
vill ändra ditt abonnemang kontaktar du oss via
telefon eller e-post.

Anmäl dig nu!
TreKlövern är ett samarbete mellan
Orio AB och RÅx Marknadssupport AB.
Abonnemangen tecknar du på
www.raxmarknadssupport.se
Du som redan är med i TreKlövern behöver inte göra någon ny anmälan om du vill
fortsätta med samma innehåll som tidigare år.

Kampanj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kr/utskick
Släcka 2:or. . . . . . . . . . . . . . . 10 kr/utskick

Kontakta oss
RÅx Marknadssupport AB, Roland Åhlin
Tel: 070-590 04 04.
E-post: roland@raxmarknadssupport.se

1

2

Förbesiktning eller bilbesiktning
i samband med service

Kampanjutskick i
februari och augusti

Cirka 9 000 Saab-bilar av ÅM 2003 och senare
kontrollbesiktas varje månad. Vi bevakar när det
är dags för besiktning och skickar erbjudande
till Saab-ägarna i ditt område. Välj att erbjuda en
Förbesiktning eller att ombesörja bilbesiktningen
åt kunden i samband med service av bilen.

Med Kampanj kan du nå alla Saab-ägare med
bilar av ÅM 2003 och senare i ditt område.
Du bestämmer själv målgruppen och ditt
erbjudande – rabatt eller mervärde – vilket
du tycker passar bäst.

Stanna till hos oss.
Och rulla igenom
bilbesiktningen.
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Var rädd om din Saab

Splash
(Variabel)

Besiktningsanmärkning
Varje vecka får mer än 500 Saab-ägare en 2:a
vid bilbesiktningen. Med vårt veckovisa utskick får du snabbt ut information till
kunden att ni gärna åtgärdar felet på bilen.
Välj att erbjuda “släcka 2:an” efter reparation, eller erbjud rabatt på reparationen.

Nedslag på bilbesiktningen?
Vi hjälper dig.

Splash
(Variabel)

Dags att besikta...

ABC123

S

*Saabkortet ges ut av SEB Kort Bank AB med 17,40 % ränta. Ex. 20 000 kr/12 mån, eff. ränt. 19,73 %. (April/2022).

Passa på att bokaservice också!
Saab 3D Original Service

700:- rabatt

vid köp av service
eller reparation för
minst 1 500:-

vid köp av service
eller reparation för
minst 3 500:-

500:- rabatt

1 000:- rabatt

vid köp av service
eller reparation för
minst 2 500:-

vid köp av service
eller reparation för
minst 5 000:-

från 1 795:-

ÅF-LOGO

Inklusive marknadens mest omfattande vägassistans.

ÅF-LOGO

Kupongen gäller t.o.m.

300:- rabatt

ABC123

Spara tid och pengar

Alla bilar behöver lite omvårdnad då och då för att må bra.Vill du ge din
Saab ett långt liv och bevara den 100% Saab, ska du låta oss ta hand om
service och underhåll.Våra Saabexperter, specialverktyg för Saab och
Saab Originaldelar är en garanti för att service och reparationer utförs
på rätt sätt. Med värdechecken nedan får du dessutom nu extra mycket
Saabomsorg för pengarna.

Signatur kund

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

Med SaabKortet har du alltid möjlighet att dela upp betalningen
av dina inköp hos Saab Service-Centers på 4 månader*

Vi förbesiktar din
Saab för endast 100:-

ABC123

Din Saab mår bäst av riktig
Saabservice.

Dela upp betalningen med SaabKortet.

Just nu ger vi dig 100 kr rabatt på
arbete och reservdelar vid reparationer
inför besiktningen, vilket innebär att
förbesiktningen blir helt kostnadsfri.

Boka tid nu!
Erbjudandet gäller bil med reg.nr:

S

Saab Förbesiktning
ger sinnesro.
Boka en Saab Förbesiktning hos oss innan bilbesiktningen, så
slipper du oroa dig för påpekanden och återbesök. Hittar vi
något som behöver åtgärdas så ger vi dig ett kostnadsförslag på
arbete och delar för att avhjälpa felet, så att du kan rulla igenom
bilbesiktningen utan anmärkning.

Värdecheck
Gäller din bil med reg.nr:

Rabatten gäller vid inköp hos oss till bil vars reg.nr. finns angivet på kupongen.
Kupongen kan utnyttjas vid betalning för arbete och Saab Originaldelar vid
verkstadsbesök. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal och gäller ej
på rabatterade paketpriser, självrisker, däck, plåt och lack.

S

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

Samla poäng och få rabatt.
saabparts.com/saabkortet
*Saabkortet ges ut av SEB Kort Bank AB med 17,40 % ränta.
Ex. 20 000 kr/12 mån, eff. ränt. 19,73 %. (Mars/2022).

Boka service nu!

– låt oss släcka din 2:a.
En 2:a på bilbesiktningen innebär att det krävs en åtgärd av anmärkningen och
sedan ombesiktning inom en månad för att du inte ska få körförbud.
När du låter oss laga din bil behöver du inte åka till bilbesiktningen en gång till.
Vi är ackrediterade att släcka 2:or på din Saab. Det innebär att vi löser ombesiktningen i samband med att vi reparerar din bil. Och du, vi använder oss alltid av
Saab Original reservdelar.

Saab 3D Original Service

1 795:Inklusive marknadens mest
omfattande vägassistans.

Ta med kupongen eller vykortet när
du besöker oss!

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

Välkommen!

PS. Glöm inte att ta med originalet av
besiktningsprotokollet när du lämnar in bilen.

Dela upp betalningen
med SaabKortet.
Med SaabKortet har du alltid möjlighet
att dela upp betalningen av dina inköp
hos Saab Service-Centers på 4 månader.*

ÅF-logo
*Kreditkortet ges ut av SEB Kort Bank AB med 17,40 % ränta.
Ex. 20 000 kr/12 mån, eff. ränt. 19,73 %. Tot. 23 640 kr
( Januari 2022)

