
RABATTKUPONGRABATTKUPONG

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

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 TOM 2018-05-31 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER RABATTER 

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

 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.

Gäller på Lagerstedtsfamiljens verkstäder i Haninge och Skarpnäck

*Gäller vid originalservice, obs ej på basservice. 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 service- 
tiden. 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. 
31 maj 2018 och kupong måste medtagas. Erbjudandena kan ej kombineras.

400:- på självrisken vid
skadereparation 
/byte av vindruta

RABATT 

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

GÄLLER TOM 2018-05-31 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER RABATTER 

Låt oss göra din bil sommarfin!
Sommarfin bil! Heltvätt in- och utvändig från 950:- (endast i Skarpnäck)

Dessutom får du just nu en GRATIS hyrbil eller 450:- rabatt 
när du gör en originalservice*.

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



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!

Lagerstedtsfamiljen
ÅRS JUBILEUM

I år firar Lagerstedtsfamiljen 35-års jubileum. Vi kommer självklart fira detta 
med en stor fest. Håll utkik på vår hemsida efter mer info.

VÅRYRA! 
 Upp till 100.000 kr i rabatt på lagerbilar. 


