
RABATTKUPONG

25% på nya däck vid 
köp av 4 stycken 

RABATT 
RABATTKUPONG

GRATIS
över dagen eller 450:- rabatt när du 
gör en originalservice på över 2500:-** 
Bil bokas samtidigt som verkstadstid.HYRBIL 

400:-  
rabatt*  

Adresskälla: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro

Gäller på Lagerstedtsfamiljens verkstäder i Haninge och Skarpnäck
KOSTNAD FÖR BRÄNSLE, EVENTUELLA PARKERINGSBÖTER ELLER TRÄNGSELSKATT INGÅR EJ

Din Fordverkstad

**Gäller vid originalservice på minst 2500 kr, obs ej ford motorcraft. Hyrbil i samarbete med Mabi hyrbilar. Gäller en liten hyrbil vid service på över 2500 kr eller på bilar med serviceavtal. Bilen 
måste lämnas tillbaka innan vi stänger samma dag som den hämtades, annars debiteras ett andra dygn. Kostnad för bränsle, eventuella böter och/eller trängselskatt ingår ej. Hyrbilen måste 
förbokas samtidigt som du bokar servicetiden. Eventuell avbokning måste ske senast 24 timmar innan ditt besök, annars debiteras 250 kr. Du kan alternativt välja att få 450 kr rabatt på origi-
nalservicen istället för en hyrbil. Erbjudandet gäller t.o.m. 30 april 2018 och kupong måste medtagas. Erbjudandena kan ej kombineras. 



GÄLLER TOM 2018-04-30 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER RABATTER 

OBS! TAG MED KUPONGEN VID INCHECKNING, EJ MÖJLIGT ATT FÅ RABATTEN RETROAKTIVT.
OBS! TAG MED KUPONGEN VID BETALNING, EJ MÖJLIGT ATT FÅ RABATTEN RETROAKTIVT.

ENSTAKA UNDANTAG KAN FÖREKOMMA
GÄLLER TOM 2018-04-30 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER RABATTER 

Spricka i vindrutan?  
Just nu erbjuder vi 400:- rabatt på självrisken vid byte av vindruta. 
*400kr rabatt på självrisk vid byte av vindruta.  Medtag detta blad för att få rabatten. Giltig t.o.m den 30 april 2018

Hos oss får du alltid förstklassig service, utförd av Ford-utbildad personal.  
Vi har alltid servicetider inom en vecka.

 Stockholms Bil  | Flygfältsgatan 10, Skarpnäck  |   08-5100 5160
 Lagerstedts Bil Haninge | Söderbytorpsgatan 5, Vendelsö  |   08-5100 5195

Med reservation för felskrivningar och prisändringar hos leverantörer. www.lagerstedtsfamiljen.se

VI KAN HELT ENKELT LITE MER

Gäller på Lagerstedtsfamiljens verkstäder i Haninge och Skarpnäck



Bilarna på bilderna är extrautrustade. Med reservation för felskrivningar och prisändringar hos leverantörer.

Tel: 08-5100 5190
bilforsaljning@lagerstedtsfamiljen.se

Dags för en ny bil?  
Lagerstedts bil i Haninge säljer nu Ford! 

Lagerstedts Bil Haninge 
Söderbytorgsgatan 5

13667 Vendelsö

Hösten 2018 flyttar vi in i vår helt nya FordStore men tills dess säljer vi Ford i vår nyrenoverade anläggning på  
Söderbytorpsgatan 5, Vendelsö. Självklart kan du även serva din Ford hos oss! Välkommen in!

N Y A  F O R D
FIESTA
133 900 kr
1 795 kr/månad*

FRÅN

PRIVATLEASING FRÅN:

Feel .  Ever y.  F iesta.  Mom ent.
Nya Ford Fiesta är snyg gare och smar tare än någonsin. 
Från den prisbelönta EcoBoost-motorn ti ll klassledande 
säkerhetsutrustning, SYNC 3 och B&O PL AY ljudsystem. 
Fiesta lämnar inget åt slumpen. Upplev ly xen av att välja . 
Känn varje ögonblick. Välkommen in ti ll  din Fordhandlare.

Bränsledeklaration blandad körning; 3,3–5,2 l/100 km, CO2 94–118 g/km. 5 års garanti /10 000 mil. *Månadskostnaden från 1 795 kr gäller Ford Fiesta Trend 1.0T 85 hk med rekommenderat 
pris 133 900 kr (ord. pris 155 800 kr). Baserat på 1 500 mil per år, maxperiod 36 månader. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser 
kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvärdet. Gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 30 september 2017. Det här är en rekommenderad kampanj och gäller endast hos de 
Fordåterförsäljare som deltar i kampanjen.

2 895 kr/månad *

199 900 kr
PRIVAT L E A SIN G FR Å N: 

FR ÅNNYA FORD KUGA
REDISCOVER ACTION

Kraftfull, snygg och mer uppkopplad än någonsin.  
Med sitt utbud av bränslesnåla motorer, tuffa utseende 
och sofistikerade SYNC 3-pekskärm har nya Ford Kuga 
verkligen hela paketet. 
Upplev det hos din närmaste Ford-återförsäljare.

*

* Månadskostnaden gäller Ford Kuga Titanium EcoBoost 150 hk och baseras på ett rekommenderat kampanjpris på 219 900 kr samt en rörlig leasing avgift. Maxperiod 36 månader. Lokalt 
serviceavtal ingår. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvärdet. Gäller bilar som är ordertecknade av 
kund innan 31 mars 2017. Det här är en rekommenderad kampanj och gäller endast hos de Fordåterförsäljare som deltar i kampanjen. Bränsledeklaration blandad körning: 4,7–7,5 l/100 km, 
122–173 g CO2 /km. Miljöklass Euro 6. Garanti 5 år/10 000 mil. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för feltryck.


