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Billig basisservice kr. 895,- inkl. moms (gælder til og med 30.09.2020)

Med basisservice bliver din bils serviceeftersyn endnu billigere. Her skifter vi olie og oliefilter, og vi kontrollerer bilens vigtigste vitale 
dele for slid og evt. fejl efter et fast tjekskema. Vi ved, hvad det betyder at have en driftsikker bil, også når den ikke er ny længere.

Basisservice indeholder blandt andet:
4  Skift af motorolie og oliefilter, op til 4 liter kvalitetsolie
4  Visuel kontrol af utætheder på motor og gearkasse
4  Kontrol af slanger, bundkar og trækaksler

4  Kontrol af slør og slid i bære- og styrekugler

4  Kontrol af batteriet

4  Kontrol af bilens væskeniveauer (kølervæske,  
frostsikring på kølervæsken, servoolie osv.)

4  Bremsetjek på bremseprøvestand
4  Kontrol af lys, lygter, viskere og sprinklerdyser (inkl. justering)
4  Kontrol af dækmønster, stand og dæktryk (inkl. reservehjul)
4  Udlæsning af fejlkoder med diagnose tester

4  Servicehæftet bliver stemplet eller indberettet digitalt hos det 
pågældende mærke

Fordele ved basisservice 
4  Din bil bliver professionelt behandlet af vores mekanikere, som 

kender din bil og bruger specialværktøjer og reservedele af høj 
kvalitet

4  Vi laver dagligt mange biler af forskellige mærker, det giver os en 
bred viden om mulige reparationer, før det går galt, det skaber 
tryghed

Vi er tilbage på Gungevej 10!

Ring på 26108181 eller book  tid online på www.autostreit.dk  – vi glæder os til  
at byde dig velkommen

Medbring  denne flyer og få 10% rabat i resten af 2020  på alle andre reparationer(kan ikke kombineres  med andre rabatter)
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Autostreit skadescenter
Vi reparerer alle autoskader

Har du været uheldig i et sammenstød eller fået en dum ridse i lakken? Nogle gange er uheldet ude, uanset hvor meget man selv 
passer på. Hos Autostreit Hvidovre klarer og reparerer vi de fleste typer af autoskader og lakskader – for alle bilmærker. Vi udfører 
også plastarbejde på biler. På vores pladeværksted har vi udstyr og ekspertise til at udbedre beskadigede karrosseri, eller hvis det er 
nødvendigt, udskifte de dele, der er alvorligt beskadiget.

Vores mål er at udføre arbejdet med et kvalitetsniveau, der overgår alle branchens regler og med det størst mulige miljøhensyn.

Vi hjælper dig med forsikringen i tilfælde af autoskader. Og hvis du ønsker det, kan vi hjælpe dig med skadeanmeldelsen. Autostreit 
Hvidovre samarbejder med og er certificeret af alle større forsikringsselskaber.

Kontakt os og bestil tid til reparation af autoskade hos os

Har din bil fået en skade, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for en gratis lånebil under 
reparationsperioden samt for at bestille en tid til selve reparationen. Du kan med fordel ringe til os på telefon 26 10 81 81,

Foretrækker du skriftlig kommunikation, kan du også kontakte os ved at skrive til vores e-mail steen@autostreit.dk

Ring på 26108181 eller book  tid online på www.autostreit.dk  – vi glæder os til  
at byde dig velkommen


