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Lær os at kende … kom til DÆKSKIFTE-WEEKEND
og bliv forårsklar!
Tid til at skifte de praktiske vinterdæk og optimere vejgrebet
mod forår og lunere asfalt …!!
Og intet forår uden vores traditionelle dækskifte-weekend, som i år er:

Lørdag d.1.april & Søndag d.2. april
Begge dage fra kl. 10.00 til kl.16.00
Weekenden er fyldt med bilinspiration, god stemning og varme grillpølser – og allerede
i dag kan du booke tid til dit dækskifte ved at ringe til os på 86 54 12 44. Booker du i
forvejen er værkstedet klar, når du kommer - og en halv times tid senere kan du rulle
forårsklar ud på vejen igen…

Hvad du skal bruge tiden på imens?

Det er nemt: Vi er klar med gode grillpølser på grillen, friskskænket fadøl, sodavand og
kaffe – og en udstilling fyldt med Opels aktuelle modeller, gratis tilstandstjek og en intro
til vores top-tunede værksted, hvor vi servicerer og reparerer alle bilmærker, -modeller og
årgange!
Synes du det er dyrt at få skiftet dæk? Så gå ikke glip af en god pris!

Vi skifter dine 4 hjul for kun 299,-*

… en rigtig fornuftig pris på et kompetent, autoriseret værksted i en weekend,
hvor vi også giver dig:

40% rabat på sommerdæk*
Grib chancen! Kig ind og se alle Opels aktuelle modeller,
få en uforpligtende snak om privatleasing, hils på det
stærke, lokale team på værkstedet - og få masser af
tips til dig og din bil! Vi glæder os til en travl
dækskifte-weekend …
På gensyn på Rude Havvej!
Opel Service Partner
Opel Business Partner

Mange bilhilsner fra
Motorcompagniet
*Gælder kun i weekenden den 1. og 2. april 2017
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