SaabCity

SaabCity Verksted
Original service og tjenester
Saab Original Service
Saab Original Service er ikke dyrere enn hos andre kvalitetsbevisste verksteder. Forskjellen er at vi er spesialister som har fabrikkens opplæring på alle Saab modeller. Vi
utfakturerer aktuelle oppgraderinger på din bil og sørger dermed for at sikkerhet,
miljø og optimal kjørelengde opprettholdes.
Fra 100-0 på 2,8 sekunder
Vi passer på dine Saab Originale bremser, spar ikke på sikkerheten
når du bytter bremser – velg Saab Originale bremser.

Perfekt sikt med nye vindusviskere og frontrute
Vindusviskerens kvalitet og egenskaper er helt avgjørende for bra
sikt. Vi skifter dine vindusviskere og reparerer glass og frontruter.

Bytt bremseklosser fra 1.990,- / med skiver fra 5.490,-

Komplett skift av vindusviskere fra 599,-

Priser Original Service
Liten Service fra 2.290,-*
Storservice fra 4.990,-*
Eu-kontroll ifm. med service 250,-

* Tileggsarbeider som inntreffer ifm. tid/km er ikke inkludert.

Vi har til enhver tid 20% rabatt på Saab
Original Service og annet ekstra arbeid på
biler eldre en 5 år.

SaabCity Sesongsjekk
Både vinter og sommer er det ekstra viktig at din Saab er
sjekket av ditt profesjonelle merkeverksted. Vi tilbyr
følgende sesongsjekk:
- Kontroll av dekk
- Sjekke frontlykter, innstilling
- Sjekke utvendig lys
- Sjekke vindusviskere/
spyleranlegg
- Avlese feilminne fra bilens
elektronikksystem

Saab Original Service

- Kontroll av motorolje og
kjølevæskenivå
- Kontroll av bilens understell
m/støtdempere
- Kontroll av drivreimer (vifte,
servo, ac-reim)
- Batteritest med testresultat
- Sommervask

Hvorfor velge SaabCity Merkeverksted:
La den friske luften strømme inn
Med AC Service fjerner vi bakterier/vond
lukt i AirCondition systemet og fyller på
gass for å sikre kald kjøling gjennom en
varm sommer. Vi anbefaler at dette gjøres
hvert år.

Alt dette for kun 1.495,-

Komplett dekk- og
felgsett fra 8.990,-

Pleie av din Saab
Vi er spesialister på å få din Saab
til å se best mulig ut.
Total shine med polering
2.500,Full innvendig rens
1.900,Innvendig og utvendig vask 250,-

Klimarens
AC Service

- Autorisert Saab Verksted
- Oppgradering av bilens
software
- Konkuransedyktige priser
- Pris på forhånd
- Service 24 t, assistanse
døgnet rundt

- Saab Originaldeler
- Komplett verkstedhistorikk
- Oppretthold nybilgarantien
- Spesialister på Saab med
nødvendig spesialverktøy
- Vi utfører alle typer
garantiarbeid

790,1.490,-

Saab Original reservedeler og tilbehør
Saab Originale reservedeler er de som
opprinnelig ble produsert for din bil. Det
gjør slik at alle bilens enheter fortsetter å
spille sammen på best mulig måte, år etter år.
Vi har alt av deler/tilbehør og leverer
komplette dekk- og felgsett fra 8.990,-

