ta hand om din peugeot i sommar!
Service 5+
1.598 kr **
30 % raba
på arbetettt
verkstaden i*
!

Bl.a. ingår:
• Byte av motorolja och oljefilter
• Justering av utvändig belysning,
vindrutetorkare & spolarmunstycken
• Visuell kontroll av bromsar
• Utvändig läckagekontroll av växellåda
• Slitagekontroll av styr- och kulleder
Samt en rad andra punkter, som är viktiga
för bilens driftsäkerhet.

Garanterat
maxpris

peugeot service
Det är din Peugeot värd!

Välkommen till
autoklinik i malmö

håll din peugeot i fin form med service 5+
Din Peugeot har fyllt 5 år och då är det extra klokt att
fortsätta underhålla bilen. Med en nyservad bil reser du
dessutom lite tryggare under hela sommarsäsongen.
Passa på att boka en Service 5+ för endast 1.598 kr** som är
speciellt framtagen för Peugeotbilar som är 5 år eller äldre.
Lägg till 150 kr så får du PEUGEOT SERVICE ASSISTANCE i
ett helt år!
Givetvis använder vi oss bara av Peugeot orginaldelar och vi
stämplar även i servicehäftet.

30 % rabatt på ditt nästa verkstadsbesök!
Ja, du läste rätt. Vi lämnar hela 30 % rabatt* på arbetskostnaden nästa gång du lämnar in din Peugeot till oss. Det enda
vi kräver är att du bokar verkstadsbesöket via vår app som du
finner via QR-koderna nedan eller via Google Play / iTunes i
din telefon. Sök på Autoklinik.
OBS! Rabatten gäller ej Peugeots PLUStjänster (Service 5+,
PEUGEOT 10+, BromsPLUS och AvgasPLUS), de priserna är
redan riktigt låga!

Välkommen att boka tid i verkstaden på 040-93 14 50

30 % raba
på arbetettt
verkstaden i*
!

Varmt välkommen!
Peter Israelsson

autoklinik i malmö
Strömgatan 7 • Malmö • Tel 040-93 14 50
www.autoklinik.se

Android

AppStore

SMART BETALNING MED
PEUGEOTKORTET
– Alltid hos Peugeot
• 2 % i bonus på dina köp
• 4 månader räntefri delbetalning
(vid köp över 1.500 kr)

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2014. * Kan inte kombineras med SERVICE 5+, PEUGEOT 10+, BromsPLUS, AvgasPLUS eller andra paketpriser, erbjudanden och avtal.
** Garanterat maxpris.

