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- Så behøver du kun ét værksted til din bil
Bramstrupvej 27 • 5792 Årslev
Tlf. 6595 8103 • www.automesterbramstrup.dk
Find os på
Facebook

Få 10% rabat
på din værkstedsregning i oktober og november
- hvis du giver vores facebook-side et like
Følg med i vores tilbud, kampagner m.m. på vores facebook-side og gi’ os et like.
Alle dem, som har ”synes godt om” vores facebook-side inden eller senest i november
måned, får 10% kontantrabat på deres værkstedsregning i hele oktober og november
måned.
Kig ind på værkstedet og hør nærmere.

Gi’ os et “like”
på facebook

Book din næste værkstedstid online
- og få 10% bonus sat ind på din
FordelsKlub-konto
Du har mulighed for at booke din værkstedstid online
døgnet rundt - det er hurtigt og nemt.
Klik ind på vores hjemmeside og find en tid, som passer dig.
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Du kan også finde en masse spændende tilbehør til dig
og din bil i vores webshop.
I AutoMester FordelsKlub får du kontante fordele på vores værksted.

*Vi giver 10% i bonus på din værkstedsregning i oktober og november måned, hvis du booker din
tid hos os online. Efterfølgende optjener du altid 5% bonus på din værkstedsregning.
Bonusbeløbet fratrækkes altid den efterfølgende regning.
Som Fordelskunde får du også rabat på ferier, attraktioner, billeje, forbrugsvarer m.v. - se mere på
bagsiden af brochuren.
Tilmeld dig allerede i dag via vores app eller på automester.dk, hvor du kan
læse meget mere om AutoMester FordelsKlub.
Husk at vælge AutoMester Bramstrup som dit værksted.

• Optjen 10% bonus af din værkstedsregning*
• 3 års garanti på reservedele
• 3 års udvidet garanti på dæk
• Kampagnetilbud
• Sæsonrelevante tips og gode råd
• Tilbud og rabatter fra Fordelspartnere

10%

bonus*

Spar 25%
på alle vinterdæk
i oktober og november måned

Skift til vinterdæk
- for din egen sikkerheds skyld
Et vinterdæk forbliver fleksibelt
og blødt, når temperaturen falder,
mens et sommerdæk hurtigt bliver
hårdt.
Vinterdæk har en anden type gummiblanding og mønsterdesign, som
er designet specielt til vintervejr.

Fordele ved vinterdæk
• Optimalt vejgreb og trækkraft
• Reduceret risiko for akvaplaning
• Højere sikkerhed på alle typer
vinterveje
• Kortere bremselængde på sne
end sommerdæk

Vi er her for dig
- uddannede mekanikere og god service
Hos AutoMester Bramstrup er vores medarbejdere løbende under uddannelse og følger den
nyeste teknologi for at kunne servicere dig og din bil på bedst mulige måde.
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