
RABATTKUPONG

Just nu!
  25%

på nya däck*

upp  
till



 

Verkstadstid 

inom en 

 vecka!

Låt oss göra din bil redo för våren!

RABATTKUPONG

GRATIS
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.

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

KOSTNAD FÖR BRÄNSLE, EVENTUELLA PARKERINGSBÖTER ELLER TRÄNGSELSKATT INGÅR EJ

Förebered bilen inför vårens långkörningar. Passa på! 
Just nu får du en GRATIS hyrbil eller 450:- rabatt 
när du gör en originalservice**.
*Vid köp av 4 nya däck. Enstaka undantag kan förekomma.
**Gäller vid originalservice, obs ej på Opel 5+/10+. 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 originalservicen istället för en hyrbil. Erbjudandet gäller 
t.o.m. 30 april 2018 och kupong måste medtagas. Erbjudandena kan ej kombineras.

Gäller på Stockholms Bil Opel Skarpnäck

Adresskälla: Transportstyrelsen, 70188 Örebro

Opel Skarpnäck
Din Opel-verkstad

Gäller på Stockholms Bil Opel Skarpnäck

Boka tid på www.lagerstedtsfamiljen.se eller ring 08-5100 5160

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

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

10% RABATT 
på en reparation  
för minst 2500 kr
i samband med service



Med reservation för felskrivningar och prisändringar hos leverantörer.

Hos oss får du alltid förstklassig service, utförd av Opel-utbildad personal. Vi erbjuder  
verkstadstider inom en vecka och tar självklart emot kunder med serviceavtal.

 Opel originalservice
 Reparation 
 Garantiarbeten
 Reservdelar 
 Tillbehör
 Glasreparation

 Hjulinställning
 Däckservice
 Däckhotell
 Släckning av 2:or
 AC-service
 Stenskottslagning

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
•  

Spot repair
Skadeverkstad
Försäkringsjobb
Hyrbil i samarbete med Mabi

www.lagerstedtsfamiljen.se

VI KAN HELT ENKELT LITE MER

I samarbete medStockholms Bil 
Flygfältsgatan 10

128 30 Skarpnäck
Tel: 08-5100 5160

skarpnack@lagerstedtsfamiljen.se

Du vet väl att vi kan göra allt för din bil? Hos oss kan du lämna in din bil för  
allt från service och reparationer till stenskott eller plåtskador.  
Och vi har alltid korta kötider!

JUST NU! 400:- rabatt*!
*400kr rabatt på självrisk vid byte av vindruta.  Medtag detta blad för att få rabatten. Giltig t.o.m den 30 april  2018

RÅKAT UT FÖR EN OLYCKA?  
Vi erbjuder snabb hjälp på vårt skadecenter! SPRICKA I VINDRUTAN?


