Serviceabonnement:

Sæt din bils service
i automatgear

For everything your car needs.

Serviceabonnement:

Det handler ikke en dyt om biler.
Det handler om ro i maven.

Abonnement giver tryghed
Du betaler ikke en krone, når din bil skal til service. Det er dækket af
dit abonnement. Og fordi vi står for servicen, er du sikker på, din bil
bliver vedligeholdt, præcis som den skal. Det giver ro i maven.

Der kan være mange pludselige udgifter, når man har bil. Men service behøver
ikke at være en af dem. Med et serviceabonnement sørger vi for at holde din bil
i topform for et fast månedligt beløb.
Du kender altså dine udgifter på forhånd og skal kun have penge op af lommen,

Rabat på alle reparationer

hvis vi skal reparere noget. Og selv dér sparer du penge. Du får nemlig også

Og skulle der være noget, som skal skiftes, ved du, at du får reparation-

rabat på samtlige reparationer.

erne til en god pris. Faktisk giver vi dig 10% rabat på både arbejdsløn
og reservedele, når du har et serviceabonnement.

Og så slipper du endda for …
… selv at fylde sprinklervæske på bilen og skifte pærer eller viskere,
når de trænger til det. Alt det ordner vi nemlig også for dig mellem
serviceeftersyn. Du kører bare forbi dit Bosch Car Service værksted.
Så klarer vi resten.
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Basis eller Plus:

Vælg det abonnement,
som passer til dig og
din mavefornemmelse
Basis

Servicetjek

Plus

Skift af oliefilter og olie (op til 4½ liter,
hvilket er gældende for de fleste biler)
Tjek af bremser, lys, styretøj, hjulophæng og alle andre sikkerhedsdele.
Skift af tændrør, luft- og brændstoffilter, samt andre servicedele,
efter bilfabrikantens forskrifter.(1)
Bosch diagnosetest af bilens elektronik.
Stempel i bilens servicebog.
Fabriksgaranti er fortsat gældende.

–
–
–
–

Opfyldning & udskiftning

Basis

Fra kr.

119,om måneden

Basispakken er til dig, der vil vide, at din bil er sikker,
og at større skavanker bliver fanget i tide. De mest
basale tekniske dele bliver tjekket til en fast månedlig
pris, og du får skiftet olie og oliefilter. Og er uheldet
ude, får du endda 10% rabat på alle reparationer.

Plus

Fra kr.

198,om måneden

Pluspakken er til dig, der vil have en bil i tiptop stand.
Vi tjekker din bil fra kofanger til kofanger, naturligvis
100% efter bilfabrikantens forskrifter, og skifter alt fra
filtre til tændrør ganske gratis. Og er uheldet ude, får
du endda 10% rabat på alle reparationer.

Gratis opfyldning af sprinklervæske mellem serviceeftersyn (inkl. sprinklervæske).
Gratis udskiftning af pærer(2) og viskerblade mellem serviceeftersyn (ekskl. dele).

Reparation
10% rabat på alle reparationer, både arbejdsløn og reservedele, f.eks. tandrem,
kæde, partikelfilter, bremser og så videre.

Reservedele
Alle reservedele er fra Bosch eller af samme høje kvalitet, og olien er naturligvis
godkendt af bilfabrikanten, så den passer til din bil.
(1)
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Tandrem, kæde, partikelfilter, bremser mv. er undtaget. Dér ydes 10% rabat på disse reparationer - både på arbejdsløn og reservedele.
(2)
Gælder ikke Xenon- og LED-lys eller biler, der kræver specialværktøj.
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på værkstedsarbejde
– testes løbende
af ekstern partner

“

“ Højt kvalitetsniveau

“

– både med
dig og din bil

til bilindustrien og
har været med i udviklingen
af teknologien i bilerne
i mere end 100 år

“ Vores mekanikere
bliver løbende
uddannet direkte
hos Bosch i den
nyeste teknologi

“ Vi anvender

kun Bosch
kvalitetsprodukter eller
tilsvarende
høje kvalitet

“

“ Vi er online

“

er én af verdens
“ Bosch
førende leverandører

“
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Serviceabonnement:

Bosch Car Service. Derfor.
Du ved det sikkert godt. Bosch producerer værktøj, køkkenmaskiner og elektriske
haveredskaber. Men ved du også, at vi er én af verdens førende leverandører til
bilindustrien? Og at vi har udviklet mange væsentlige dele i din bil? Det er derfor,
at vi er så gode til at servicere den … vi kender den jo allerede.
Læs mere på boschcarservice.dk

Forhandlerstempel:

For everything your car needs.

