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Översikt

Kia lojalitetsprogram
Löpande lokal kundkommunikation 

Bilålder (år)

Händelse/aktivitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ägarbyte (begagnad bil) 6 mån --->

Grattis till ny Kia

Inflyttare till distriktet (LLKK)

Dags för bilbesiktning

Dags för Kia Originalservice

Dags för Kia Service 8+



Ägarbyte begagnad bil
• Info och erbjudande till ny ägare av Kia inom distriktet
• Bilålder 6 månader och äldre
• Variabelt erbjudande. Variabla texter.
• Utskick månadsvis

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

Erbjudande för din bil med reg.nr.

Gäller t o m.

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se

ÅF-Logo

3l spolarvätska helt utan kostnad.
 
Klipp ur och ta med kupongen till Bil AB. Den ger dig 3 liter  
spolarvätska helt utan kostnad och utan köptvång.
Gäller t o m

10% rabatt på service, reservdelar och tillbehör
 
Klipp ur och ta med kupongen till Bil AB. Den ger dig 10% rabatt på arbete och reservdelar i samband 
med verkstadsbesök vid ett tillfälle. Gäller även vid köp av tillbehör i butiken. Erbjudandet gäller ej däck, 
plåt- och lack och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal.

Bevara nybilskänslan år efter år
Vi ber att få gratulera till valet av en bil med körglädje, komfort och 
säkerhet i världsklass. Vi hoppas du är nöjd med din Kia och tänker  
på att lite omvårdnad då och då ger ett tryggare och längre billiv. 

Hos oss är din Kia i goda händer. Våra erfarna tekniker har gedigen 
märkesutbildning på Kia och vi har all utrustning för att kunna ta hand 
om din bil på bästa sätt. Som auktoriserad verkstad har vi tillgång till 
aktuell serviceinformation och vid service kontrollerar vi alltid med 
fabriken om bilens mjukvara eller något annat behöver uppdateras. 

Med vår expertis och Kia Originaldelar ser vi till att din bil behåller  
sin kvalitet och tillförlitlighet år efter år. Och du vet väl att den 7-åriga 
nybilsgarantin följer med vid ägarbyte förutsatt att bilen fortfarande  
är inom garantitiden.

Välkommen till din auktoriserade Kia-verkstad.

Stenskott?
Laga eller byt rutan hos oss som kan Kia. Vi är certifierad  
skadeverkstad för Kia.



Grattis till ny Kia
• Info och erbjudande från servicemarknad till ny ägare av Kia
• Bilålder max. 5 månader, förvärvad föregående månad
• Variabelt erbjudande. Variabla texter.
• Utskick månadsvis

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

Erbjudande för din bil med reg.nr.

Gäller t o m.

Kul att du blivit med ny Kia!
Vi kan prata länge om hur bra din Kia är. Istället vill vi önska  
dig en minnesvärd tid tillsammans med nya bilen. En första 
bilsemester, utflykter, eller helt enkelt en trygg följeslagare  
som underlättar ditt livspussel. Glöm inte pyssla om din bil 
med tiden, då tar ni er längre.

Hos oss är din bil i bra händer. Våra tekniker har bred erfaren-
het, rätt utrustning och märkesutbildning på Kia. Som auktori- 
serad verkstad har vi tillgång till aktuell serviceinformation  
och vi kollar alltid med fabriken om bilens mjukvara behöver 
uppdateras. 

Välkommen till din Kia märkesverkstad i Katrineholm.

Stenskott?
Laga eller byt rutan hos oss som kan Kia.

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se

ÅF-Logo

3l spolarvätska helt utan kostnad.
 
Klipp ur och ta med kupongen till Bil AB. Den ger dig 3 liter  
spolarvctska helt utan kostnad och utan kuptvdng.
Gcller t o m

10% rabatt på service, reservdelar och tillbehör
 
Klipp ur och ta med kupongen till Bil AB. Den ger dig 10% rabatt pd arbete och reservdelar i samband 
med verkstadsbesuk vid ett tillfclle. Gcller cven vid kup av tillbehur i butiken. Erbjudandet gcller ej dcck, 
pldt- och lack och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal.



Inflyttare till distriktet
• Info och erbjudande till Kia-ägare som har flyttat in till distriktet
• Variabelt erbjudande. Variabla texter.
• Utskick månadsvis

Erbjudande för din bil med reg.nr.

Gäller t o m.

Vi finns här för dig och din bil
Vi hoppas att du trivs på din nya bostadsort och att du börjar 
finna dig tillrätta i omgivningarna. Med det här kortet vill vi 
påminna om att vi finns i din närhet och att vi gärna vill se  
dig som kund hos oss. 

Hos oss är din Kia i goda händer. Våra erfarna tekniker har 
gedigen märkesutbildning på Kia och vi har all utrustning för 
att kunna ta hand om din bil på bästa sätt. Som auktoriserad 
verkstad har vi tillgång till aktuell serviceinformation och vid 
service kontrollerar vi alltid med fabriken om bilens mjukvara 
eller något annat behöver uppdateras. 

Med vår expertis och Kia Originaldelar ser vi till att din bil be-
håller sin kvalitet och tillförlitlighet år efter år. Och du vet väl att 
den 7-åriga nybilsgarantin följer med vid ägarbyte förutsatt att 
bilen fortfarande är inom garantitiden.

Välkommen till Bilstadens enda auktoriserade  
Kia-verkstad.

- Service och reparationer 
- Original reservdelar och tillbehör  
- Ackrediterad AC-service  
- Stenskottslagning och vindrutebyte  
- Hjulinställning  
- Däckhotell inkl.hjulbyte 
- Bilbesiktning vid service  
- mm 

VÄLKOMSTERBJUDANDE

15% rabatt på service och reparationer.
Kupongen kan utnyttjas vid betalning för arbete och Kia Originaldelar vid verkstadsbesök. 
Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal och gäller ej på rabatterade paketpriser, 
självrisker, däck, plåt o lack. Ta med kortet eller kupongen vid besöket.

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se
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Bilbesiktning i samband 
med service

• Erbjudande att ombesörja bilbesiktningen i samband med service
• Variabelt erbjudande. Variabla texter.
• Utskick månadsvis när ca. 2,5 månader återstår av bilens 

besiktningstermin

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

Erbjudande för din bil med reg.nr.

Gäller t o m.

Verkstadserbjudande

Kontrollbesiktning 0 kr
*Vi ombesörjer din kontrollbesiktning utan extra kostnad  
i samband med service eller reparation för minst 4 000 kr.  
Kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal. 

Bekvämare än någonsin att 
besikta bilen
Kontrollbesiktning* 0 kr
Boka service hos oss och vi ombesörjer kontrollbesiktningen på 
samma gång. Vid Kia Originalservice ingår en kostnadsfri kontroll 
av bilens skick. Upptäcker vi något som behöver åtgärdas så tar 
vi fram ett kostnadsförslag. Du hämtar sedan ut din Kia både 
nybesiktad och nyservad.

Välkommen till Bilstadens enda auktoriserade Kia-verkstad.

- Service och reparationer 
- Original reservdelar och tillbehör 
- Ackrediterad AC-service  
- Stenskottslagning och vindrutebyte  
- Hjulinställning 
- Däckhotell inkl.hjulbyte  
- Bilbesiktning vid service 
- mm 

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se
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Förbesiktning 
(alt. till besiktning vid service)

• Erbjudande om förbesiktning av bil, gratis eller med pris 
• Variabelt erbjudande. Variabla texter. 
• Utskick månadsvis när ca. 2,5 månader återstår av bilens 

besiktningstermin

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

Erbjudande för din bil med reg.nr.

Gäller t o m.

Vi bjuder på en förbesiktning
Boka en furbesiktning hos oss innan bilbesiktningen, sd slipper 
du oroa dig fur pdpekanden och dterbesuk. Hittar vi ndgot som 
behuver dtgcrdas sd ger vi dig ett kostnadsfurslag pd arbete  
och delar fur att avhjclpa felet, sd att du kan rulla igenom  
bilbesiktningen utan anmcrkning. 

Vclkommen till din Kia mcrkesverkstad i Bilstaden.

Stenskott?
Laga eller byt rutan hos oss som kan Kia.

Passa på att boka service också! Verkstadserbjudande

Gratis förbesiktning

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se
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Kia Originalservice
• Årlig servicepåminnelse med Originalservicens mervärden 
• Strax innan bilen blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 år
• Variabelt erbjudande. Variabla texter.
• Utskick månadsvis

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

Mervärden för din bil med reg.nr.

Kia Originalservice
Hos oss tas din bil om hand av erfarna Kia-tekniker som garan- 
terat kan sin sak. Med skräddarsydd Kia Originalservice för just 
din bil och med Kia Originaldelar bibehålls bilens prestanda, 
komfort och säkerhet i originalskick.

Välkommen till Bil AB!

- Serviceverkstad 
- Reservdelar/tillbehör 
- Bilglas 
- Skadecenter 
- Rekond 

Värt att veta om vår service
1. En service hos oss dokumenteras med serviceprotokoll  
    och en värdefull märkesverkstadsstämpel i serviceboken.
2. Vi kontrollerar alltid om det finns kampanjer till din bil  
    och uppdaterar vid behov både mekaniskt och  
    mjukvarumässigt.
3. Genom att följa bilens serviceplan säkerställs giltigheten  
    för 7 års nybilsgaranti och garanti mot genomrost.

Boka tid
service@bil.se
eller med QR-koden

*Kia serviceaktiverad assistans och fri kartuppdatering gäller för bilar som  
är max. 7 år gamla eller har gått max. 15 000 mil och som genomgått  
Kia Originalservice hos en auktoriserad Kia-verkstad

Kia Assistans* till nästa servicetillfälle, samt en fri kart-
uppdatering till bilens navigation ingår vid Kia Original- 
service. Värde ca. 1 490 kr.

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se
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Kia Service 8+
• Erbjudande om Kia 8+ service
• Strax innan bilen blir 8 år
• Variabelt erbjudande. Variabla texter.
• Utskick månadsvis

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

Erbjudande för din bil med reg.nr.

Servicepaketet 8+
Ju fler mil som din bil har rullat, desto viktigare är det att 
den får service av oss som kan din bil. För dig som har en 
Kia äldre än 7 år kan vi nu erbjuda en riktigt bra service till 
förmånligt pris. I servicen ingår 20 viktiga kontrollpunkter 
och ett oljebyte. Vi är auktoriserade för Kia och när vi utför 
8+ service på din bil kontrollerar vi även med fabriken om 
bilens mjukvara eller något annat behöver uppdateras.

Välkommen till Bilstadens enda auktoriserade 
Kia-verkstad.

- Service och reparationer 
- Original reservdelar och tillbehör 
- Ackrediterad AC-service 
- Stenskottslagning och vindrutebyte 
- Hjulinställning 
- Däckhotell inkl.hjulbyte  
- Bilbesiktning vid service 
- mm

Boka tid
Scanna QR-koden för att boka online.

Kia 8+ service från X XXX kr
I priset ingår:
� Rätt motorolja för din bil
� Kia Original oljefilter
� Miljöavgifter
� 20 kontroller utförda av Kia-specialist
� 8+ serviceprotokoll

Bilvägen 1 234 56 Bilstaden
Tel. 1234!567 89
verkstaden@bil.se
www.bil.se
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Pris

• Fast per månad 800 kr
– Arvode, adressurval, startavgift för print

• Pris per utskick 8,50 kr/st
– Adresskostnad, printning, porto

• Möjlighet att välja hela eller delar av programmet
• Löper tills vidare utan bindningstid
• RÅx fakturerar Åf månadsvis efter faktiskt antal utskick



Kontaktuppgifter

070-590 04 04

roland@raxmarknadssupport.se

raxmarknadssupport.se

Roland Ahlin

Rotevägen 6, Nyköping


