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Grattis till din nya bil!
Vi hjälper dig förlänga livslängden.
Om du ska behålla din nya bil en längre tid bör du tänka på att klimatet i Stockholm
är extremt påfrestande med mycket regn, smuts, stensprut och – inte minst – vägsalt.
Därför bör du redan nu ge din bil ett ordentligt rostskydd. Tillverkarnas garantier gäller bara genomrostning inifrån och har det gått så långt kan det vara för sent.

Var rädd om din nya bil!

Läs gärna mer på Rostregistret, där vi och tidningen vi bilägare rosttestar alla bilar
regelbundet (se www.vibilagare.se/test/rost).

Så här kan en bärande
balk se ut med ﬁberoptik
i en fem år gammal bil.

Säkrare bil och längre livslängd!
Med en riktig rostskyddsbehandling gör du din bil säkrare genom att motverka rostskador på bärande delar. dessutom håller bilen längre vilket innebär ett bättre andrahandsvärde.
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10 % rabatt på komplett behandling!
Jag tror att du vill ha en så säker och skyddad bil som möjligt. Utnyttja rabatten så
snart du kan, senast inom två månader eller 200 mil efter ditt köp. Ju förr dessbättre!

Vänliga hälsningar
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Ring 08-10 60 35 för att boka tid
Normalt hittar vi en tid som passar dig inom en vecka. Hör gärna av dig om du undrar
något.

WWW.VIBILAGARE.SE

DESSUTOM Prov:
budgetpris Begbil Mazda6 Test: Sommardäck till
: Skoda Superb Köpgu
kombi Klassikern:
ide: Stora
Maserati Biturbo
Resa: Rivieran

Läs om rostfällorna och hur du
undviker dem med våra
rostskyddsbehandlingar.

Thomas Widström & personal
PS. Det har talats mycket om rost på bilar i media den senaste tiden. vi har samlat en
del på www.rostskyddsmetoder.se – bl.a. ett inslag i programmet Plus på svt play.

Thomas Widström,
rostskyddsexpert

Rostskydd sedan 1977
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