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velkommen til
autohuset fyn
Hvem er vi egentlig?
Mark og Ann Miari slog for første gang
dørene op for Autohuset Fyn i 2012 i nogle
gamle værkstedslokaler i Marslev. Strategien
var fra starten klar: Fyns laveste priser uden
at gå på kompromis med hverken kvalitet
eller service.
Forretningen fik hurtigt vokseværk, og i foråret 2018 kunne Autohuset Fyn med stolthed slå dørene op til et nyt, stort domicil
med værksted og skadecenter i Odense.

ANN KØLLE MIARI
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I 2019 åbnede vi med et brag af en fest
vores afdeling i Langeskov, og i 2021
åbnede vi sidste skud på Autohuset Fynstammen på Svendborgvej i Hjallese.
Autohuset Fyn består nu af fire afdelinger i
hhv. Odense, Marslev og Langeskov – alle
strategisk placeret med nemme tilkørselsforhold – også for daglige pendlere. Og
naturligvis alle med ægte fynske priser!

MARK MIARI
VÆRKSTEDSCHEF

Kontakt os på tlf. 70 70 70 39
WWW.AUTOHUSETFYN.DK
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Bliv opdateret med nyheder og
sæsonspecifikke tilbud
Deltag i konkurrencer om lækre
præmier til dig, din bil og din familie
Tilmeld dig vores nyhedsbreve og
få nyheder direkte i indbakken

”Spar ægte
fynske dollars
når din Jettejawer skal ha’
kærlighe’”
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- Mathias

”Kom ud til os
hvis dine dæk
fla’er u ’”
- Mark

MØD VORES TEAM AF DED
”Du kan få
puttet dine
dæk på vores
dækhotel”
- Mick

”Der er aller’
noget, vi ikke
kan klare”
- Morten
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”Vi elsker at
gi’ en ræddi’
go’ service”
- Arvin

”Ska’ din dyt ha’
en omgang mæ
’
støvsugeren?”
- Shaddy

IKEREDE MEDARBEJDERE
”Jeg tjekker
u’stø’ningen når
du gi’r den gas”
- Nick

”Så’n et stort
service er bare
dø’lækkert!”
- Søren

6

HVOR FÅR JEG TOTAL
LEIFIG MERCHANDISE?

Du kan få fingrene i det, når du får lavet et Stort eller Stort Plus Serviceeftersyn. Se mere på side 12-13.

JA HALLÅÅÅ DET’
DA MIG DER’ JETTE
Har du hørt om Jette?
Jette er Autohuset Fyns allersødeste –
og nok også allermest fynske kunde!
Måske har du allerede hørt hende i
radioen med sin kraftige, fynske dialekt.
Jette er nemlig ræddi’ fynsk og har et
stort humør og lige så stort hjerte!
Er der noget omkring Autohuset Fyn,
du er i tvivl om – bare spørg Jette!
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VIND Et
gavekort til

Vis os hvordan din Jette ser ud og vær med i
lodtrækningen om et gavekort til Odense ZOO til en værdi á kr. 300

hvordan ser
din jette ud?
Jettes bil er noget af det
sejeste vi har set, og nu kan
den også blive din!
Jette er helt sin egen, men helt
unik for alle! Farvelæg og vis os
hvordan Jette ser ud for dig, så
trækker vi lod hver måned om
et gavekort til Odense ZOO.
Aflevér din farvelagte
tegning hos din nærmeste
Autohuset Fyn for at deltage!
Vinderen kontaktes på telefon
og offentliggøres på Facebook.

Teg
din J n hvorda
ette
ser un
d
r velæg
Tegn og fa Jettes
g
din Jette o e side
s
bil på næ t

!
T
Y
D
!
DYT ste jettejawer

ns bed tur!
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r
e
V
”
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kal vi
Hvor s

Wrooom
!
BÅT! BÅ
T!
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Sådan ser min Jette ud!
Tegnet af:_______________________ Alder:_________
Telefonnummer:___________________ Dato: _________

og
Klip ud

vind !

ET KVALITETS
SERVICEEFTERSYN
FRA KUN 999,-

Vi har skarpe priser uden at gå på kompromis
med hverken kvalitet eller den gode service!
Der er andre gode grunde til hvorfor du skal få din bil til serviceeftersyn hos
Autohuset fyn:
Du får stempel i servicehæftet
Du bibeholder fabriksgarantien ved service ifølge fabrikanten
Du får 3 års garanti på reservedele
Op til 130% prismatch i forhold til mærkeværksteder
Op til 110% i forhold til almindelige frie værksteder
Du får gratis lånebil med fri km
Gratis hente-bringe service på hele Fyn!
Gratis støvsugning af din bil
Gratis mobilitetsservice ved service ifølge fabrikanten
Vi benytter tjekskema fra din bilfabrikant samt mærkeværkstedernes
vejledninger til serviceeftersyn, så du bibeholder fabriksgarantien og
får stempel i servicehæftet.

SERVICEEFTERSYN MED FABRIKSGARANTI
– BLIV KLOGERE HER
Hvilket serviceeftersyn skal jeg vælge?
Har din bil fortsat fabriksgaranti, kan du bibeholde garantien ved at få den
serviceret hos os. Om din bil skal have Lille, Mellem, Stort eller Stort+
Serviceeftersyn, afhænger af bilens alder, kørte kilometer og generelle
retningslinjer fra fabrikanten.
Du kan altid kontakte os på tlf. 70 70 70 39 og få at vide, hvilken type
serviceeftersyn din bil skal have næste gang.

Læs mere om vores servicepakker på de næste sider
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EL- & HYBRID
SERVICE
EL- & HYBRIDBIL
Hos Autohuset Fyn følger vi trop med udviklingen
i autobranchen. Vi er selv gået all-in i den rivende
udvikling der er inden for grøn omstilling, også
hvad der angår el- og hybridbiler. Køb og salg af
el- og hybridbiler er støt stigende, hvorfor vi også
sørger for løbende at videreuddanne vores dygtige
teknikere, så de kan servicere de elektriske biler lige
så professionelt, som de servicerer biler der kører
på fossile brændstoffer.
Du får naturligvis stempel i servicehæftet, så du kan
opretholde garantien. Der kan dog være specifikke
garantibestemmelser for din bil, der gør at prisen for
dit serviceeftersyn, skal udregnes individuelt.

Kontrol og service efter
fabrikantens forskrifter inkl:

gratis lånebil
eller

gratis hente-bringe

Sprinklervæske
Støvsugning af kabine
Kontakt os på tlf. 70 70 70 39 og hør om der gælder
specielle garantiforhold for din elbil.

Fra

899,-

Forde
lskort*

Inkl. moms & miljøgebyr
*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.

Oprethold din fabriksgaranti med serviceeftersyn hos Autohuset Fyn
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LILLE
SERVICEEFTERSYN
- Også til hybridbil

Kontrol og service af 47 punkter inkl.:
Olie (op til 4L mærkespecifik kvalitetsolie)
Bosch oliefilter**
Sprinklervæske
Gratis lånebil eller gratis hente/bringe service
Støvsugning af bil
Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort

olieskift

kun 699,-

uden servic
stilling af inediog nulkator
Op til
4L
mærkespec
ifik olie

Kun

INKL.
GRATIS LÅNEBIL
eller

GRATIS HENTE-BRINGE

999,-

Forde
lskort*

Inkl.

Støvsugnin
g og
sprinklervæ
ske

Inkl. moms & miljøgebyr

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.
**Filterfabrikat kan variere

Lidt ekstra godter til dytten

Bestil lidt ekstra godt til bilen i forbindelse med dit serviceeftersyn
Hydrive
Motorrens
Se mere på side 42

Tilkøb til service
Kun

499,-

SPAR 400,Normalpris
899,-

Basis
klargøring
Se mere på side 54

Tilkøb til service
Kun

399,-

SPAR 200,Normalpris
599,-

Husk også karosseritjek
De fleste biler skal 1 gang om året, inden bilens fødselsdag, have foretaget et karosseritjek hos
forhandleren, såfremt man ønsker at opretholde sin rustgaranti. Autohuset Fyn kører gerne din bil
til karosseritjek – ganske gratis. Du skal blot huske selv at efterspørge dette ved tidsbestilling.
OBS: Det er et krav at bilen har fulgt hidtidige karrosseritjek. Prisen for karrosseritjek afhænger af bilens forhandler.
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MELLEM
SERVICEEFTERSYN
- Også til hybridbil

Kontrol og service af 49 punkter inkl.:
Olie (op til 5L mærkespecifik kvalitetsolie)
Bosch oliefilter**
Bosch pollen- eller luftfilter**
Sprinklervæske
Gratis lånebil eller gratis hente/bringe service
Støvsugning af bil
Shell bilvask-kupon (værdi 99,-)
Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort

INKL.
GRATIS LÅNEBIL
eller

GRATIS HENTE-BRINGE

Kun

HUSK

Du får også

en

gratis bilvask
med i prisen

Forde
lskort*

1.399,-

Inkl. moms & miljøgebyr

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.
**Filterfabrikat kan variere

Lidt ekstra godter til slæden

Bestil lidt ekstra godt til bilen i forbindelse med dit serviceeftersyn
Plus
klargøring
Se mere på side 54

Tilkøb til service
Kun

699,-

SPAR 200,Normalpris
599,-

Premium
klargøring
Se mere på side 55

Tilkøb til service

1.499,-

Kun

SPAR 1.500,Normalpris
2.999,-

El- eller hybridbil? Ingen problem!
Vi servicerer også el- og hybridbiler, og du får naturligvis stempel i servicehæftet, så du kan
opretholde garantien. Dog kan der være specifikke garantibestemmelser, der gør, at prisen
for dit serviceeftersyn skal udregnes individuelt. Se side 10.
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STORT
SERVICEEFTERSYN
- Også til hybridbil

Kontrol og service af 51 punkter inkl.:
Olie (op til 5L mærkespecifik kvalitetsolie)
Bosch oliefilter**
Bosch pollenfilter**
Bosch luftfilter**
Bosch brændstoffilter**
Motorrens additiv til tankpåfyldning

Sprinklervæske
Gratis lånebil eller gratis hente/bringe service
Støvsugning af bil
Shell bilvask-kupon (værdi 99,-)
Del din betaling op i mindre
dele med Fordelskort

Forde
lskort*

Kun

INKL.
GRATIS LÅNEBIL
eller

GRATIS HENTE-BRINGE

2.499,-

Inkl. moms & miljøgebyr

HUSK

Du kan ogs

å få

gratis dækhot
Se mere på
side 51

el

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.
**Filterfabrikat kan variere

hold automobilen ung og driftig
Gratis
Dækhotel
Se mere på side 51

For faste kunder

Ikke fast kunde

gratis 349,-

Rens og smøring
af bremser
Se mere på side 35

Kun

599,-

få renset bremserne
Vi anbefaler at få bremserne adskilt og smurt, når bilen er til service, eller når du skifter mellem
sommer- og vinterdæk. Det vil kunne forlænge bremsernes levetid, og det modvirker, at
bremserne sætter sig fast og bliver ødelagt. Har din bil elektrisk håndbremse med kabeltræk,
kan det også være en fordel at få smurt kablerne i samme omgang.
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STORT PLUS
SERVICEEFTERSYN
- Også til hybridbil

Kontrol og service af 55 punkter inkl.:
Olie (op til 5L mærkespecifik kvalitetsolie)
Bosch oliefilter**
Bosch pollenfilter**
Bosch luftfilter**
Bosch brændstoffilter**
Motorrens additiv til tankpåfyldning
Rens af bremser for og bag

INKL.
GRATIS LÅNEBIL
eller

GRATIS HENTE-BRINGE

Gratis hjulskift
Sprinklervæske
Gratis lånebil eller gratis hente/bringe service
Støvsugning af bil
Shell bilvaskkupon (værdi 99,-)
Del din betaling op i mindre
dele med Fordelskort
Forde
lskort*

Kun

3.499,-

inkl.

Rens af brem
ser
samt

gratis
hjulskift

Inkl. moms & miljøgebyr

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.
**Filterfabrikat kan variere

hold jernhesten ung og driftig
Udskiftning af
bremsevæske
for og bag
Se mere på side 35

Kun

499,-

du får vores total leifig
merchandise med ved stort og
stort plus serviceeftersyn
Vælg frit én artikel pr. udført service.
Gælder så længe lager haves.

A/C Klima rens
Se mere på side 15

Kun

349,-

15

HVORFOR SKAL JEG SERVICERE
MIT AIRCONDITION & KLIMAANLÆG?
REN LUFT BÅDE
INDVENDIG OG
UDVENDIG

fordele ved rens af
aircondition og klimaanlæg
Køl bilen ned om sommeren når
solen bager på din bil
Øg komforten drastisk
Fjern dug og fugt fra bilens ruder
om vinteren
Forlæng anlæggets levetid og gavn
Fjern lugt og svampesporer med
rens og antibakteriel behandling

Synes du, din bil er begyndt at lugte, når du
tænder din aircondition- eller klimaanlæg, vil
det oftest skyldes en bakteriesamling, såsom
skimmelsvamp i dit system. Det kan give
dårligt indeklima, og ikke mindst være meget
generende.
Hos Autohuset Fyn tilbyder vi en rens af dit
anlæg. Dette foregår med en maskine der skal
stå 30-45 min i bilen med et stof, der dræber
disse bakterier og derved fjerner lugtgener.

A/C KLIMA RENS

- Fjerner lugt og svampesporer
Inkl.
Antibakteriel behandling
For fuldt udbytte anbefaler vi
at pollenfilter udskiftes samtidig
med A/C klima rens.

Kun

349,-

Har du spørgsmål? Ring til os idag på:

tlf. 70 70 70 39

A/C KLIMA SERVICE
- Vedligeholder og forlænger levetiden
Inkl.
Trykprøvning
100g kølemiddel
Kompressorolie
Sporstoffer

Type R134

699,799,-

Type R1234YF
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DIVERSE
TILKØB TIL
SERVICE
kølervæskeskift

Bremsevæskeskift

Kølervæske sikrer at motoren i din bil
køles ned under kørsel, og at bilen ikke
overopheder når motorens opvarmes.
Uden den korrekte mængde og type
kølervæske vil bilens motor uundgåeligt
tage skade. Kølervæsken skal derfor
udskiftes med jævne mellemrum, efter
interval fra fabrikanten for at undgå
indvendig tæring, utilstrækkelig frostsikkerhed samt nedkøling. Hos Autohuset
Fyn tjekkes kølervæsken ved hvert
service, og skiftes ved din godkendelse.

Når du trykker på bremsepedalen, bliver der
presset bremsevæske ud gennem bremserørene til bremsekaliberen, der presser klodserne
ud mod bremseskiverne, og dermed sker der
en opbremsning.

t din en
r
u
m
s
”Få , så stang
sse
e!”
gearkakes hurtiger
ka’ ryk

Se priser og læs mere på s. 35

gearolieskift
Gearolien sørger for at smøre gearkassen
i din bil, og sikrer at bilen kan skifte gear
problemfrit. At skifte gearolie er essentielt for
at forhindre unødig slitage på gearkassen og
dermed forlænge levetiden. Intervallet for
udskiftning afhænger af bilmodel, bilens brug
og olietype. Kører du fx. med træk skal gearolien udskiftes oftere end normalt. Når du får
serviceret bil hos Autohuset Fyn
kontrollerer vi altid gearkassens funktion,
tæthed og skifteinterval.

skylning af automatgearkasse
Når du skal have skiftet olie på din automatgearkasse anbefaler vi, at du også får skyllet din
gearkasse igennem. Ved et traditionelt gearolieskift vil der stadig være gammel olie tilbage i
din gearkasse, samt i konverteren og ventilerne . Dette undgås ved at skylle gearkassen
igennem med ren olie. Det er meget sundere for din gearkasse og du vil opleve en markant
forskel. Prisen afhænger af den mængde olie der bruges i forbindelse med skylning.
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differentiale-olieskift
På de fleste forhjulstrukne biler deler differentialet olie med gearkassen og skiftes derfor
i den forbindelse. Det typiske differentiale mellem baghjulene overses ofte, og når olien
nedbrydes, ophører dens smørende funktioner, og slitage på differentialets mange tandhjul øges som følge heraf. Det kan give unødige vibrationer, støj og i sidste ende medføre
et sammenbrud på differentialet. Pris samt interval for olieskift afhænger af bilmodel,
bilens brug samt kørselsmønster.

tandremsskift
Tandremmen er en af motorens mest
vitale dele, og er en kraftig gummirem
med tænder der sørger for at knastaksel, drivaksel og krumtapsaksel kører i
korrekt tempo. Hvis tandremmen ikke
vedligeholdes kan der opstå alvorlig
skade på motoren. En tandrem nedbrydes med tiden, også selvom man ikke
kører mange kilometer, og det er derfor
vigtigt at følge udskiftningsintervallerne
fra fabrikanten. I din bils servicehæfte
vil det fremgå hvor ofte tandremmen
skal skiftes.

...gennem hele byen!

Tandhjulene i bilen
drejer rundt,
rundt, rundt...

kædeskift
I stedet for en tandrem, kan en motor
være drevet af en taktkæde. Oftest vil der
ikke være skifteintervaller, men med tiden
bliver din taktkæde slidt, og derfor handler
det mest af alt om at lytte godt efter. Du
kan nemlig høre, når den trænger til en
udskiftning, da kæden vil larme, specielt
ved koldstart. Kører din motor med kæde
er det vitalt at overholde intervallerne for
olieskift, da kæden ellers kan blive slap,
præcis ligesom en cykelkæde.

drivremsskift
Kært barn har mange navne. Det samme gælder for en
drivrem. Denne kaldes ofte også en multirem, v-rem, kilerem, ribrem osv osv. Din bil kan have flere drivremme, der
hver især har en funktion, men de vil ofte drive generator,
vandpumpe og klima kompressoren. Det er ikke altid at der
er skifteinterval på en drivrem, men da den er lavet af gummi
vil den, præcis som en elastik, blive slap og slå revner med
tiden. Dette kaldes også at remmen kæres. En kæret og slidt
rem vil ofte også skabe en hylelyd når bilen startes.

”Nyt gummi på
dyret, så er du
helt hunnar på,
at der ik’ sker
en ups’er!”

eolys dpf-additiv
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Jeg troede kun
de tjekkede
koblingspunktet!

Eolys er et additiv der tilsættes i brændstoffet for at nedsætte regenererings-temperaturen i dieselpartikelfilteret. Ved regenerering brændes skadelige sodpartikler til
aske, hvilket normalt kræver temperaturer
på op til 600 grader, men ved tilsætning af
Eolys kan temperaturen nedbringes til 450
grader. Vi kontrollerer mængden af Eolys i
forbindelse med serviceeftersyn, og kan for
en merpris, afhængigt af mængde, påfylde
dette ved din godkendelse.

ADblue
AdBlue er en opløsning af urea på 32,5 % og er et ugiftigt produkt, der reducerer udledningen af skadelige gasser (NOx-gasser) fra din dieselbil. AdBlue opbevares i en separat tank på
din bil og sprøjtes ind i udstødningsgassen under kørsel. AdBlue er vigtigt for din dieselbil, og
den kan ikke køre uden. I forbindelse med service tjekker vi bilens AdBlue tank og kan ved
din godkendelse tilbyde påfyldning. Prisen afhænger af mængden der påfyldes.

klargøring af bil
Få en skinnende ren bil med Autohuset
Fyns top-professionelle klargøring.
Vi klargør din bil, så den igen skinner
ind- og udvendigt. Vælg mellem 3 forskellige pakkeløsning - Basis-, Plus-, eller
Premium klargøring.
Du kan også køre forbi til en drop-in
støvsugning, samt tilkøbe til klargøring.

Når bilen er bleve
t
mere beskidt end
din
tankegang!

Se priser og læs mere på s. 54

”Jeg sørger for
at dytten bliver
dø’lækker
igen!”
- Shaddy

REns af bremser
Uanset hvor meget du har passet på dine
bremser, skal delene udskiftes på et eller
andet tidspunkt. Hos Autohuset Fyn udskifter vi bremsekalibre, bremseskiver og
klodser med høj faglighed og kvalitet til ægte fynske priser.

Se priser og læs mere på s. 35

undervognsbehandling
Hos Autohuset Fyn tilbyder vi en SUVO-undervognsbeskyttelse til både personbiler og erhvervsbiler. Store som
små. SUVO bruger et anti-rust produkt som er baseret på
voks og olie – der med andre ord, er specielt udviklet til
nordens baske vejr. SUVO er FDM godkendt og der udtages ca. 500 biler årligt til stikprøve, hvilket er med til at
sikre et præcist og korrekt udført arbejde.

Se priser og læs mere på s. 44

n
”Er mølleusten
r
blevet lidnt? Det
fornée jeg!”
fækser
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gløderør
På en dieselmotor benytter
man gløderør til at forvarme
motoren så dieselgassen kan
antændes. Modsat tændrør
er der ikke skifteintervaller på
gløderørene, i stedet overvåges disse af motorstyringen
og en indikator i instrumentet. Når gløderørene er
gamle og slidte vil motoren
få svært ved at forvarme og
derved starte. En forværret
ydeevne på gløderør leder
yderligere til større slid på
udstødningens rensesystem,
som fx. EGR, katalysator og
partikelfilter.

- Johny

tændrør
Tændrøret, som sidder i en benzinmotor, har
den vigtige opgave at levere en effektiv gnist,
så benzin/luft-blandingen kan antændes på det
rette tidspunkt og bilen starter og kører som den
skal. Tændrørene slides ved kørsel og skal derfor
skiftes efter intervallerne fra fabrikanten. Hvis
du ikke får udskiftet tændrørene regelmæssigt
kan det forøge dit brændsstofforbrug, at motoren banker og kører ujævnt eller værste tilfælde
påføre skade på motoren.

Så slår bilen flere
gnister end
parforholdet!

Hydrive brint-motorrens
Hydrive motorrens er et verdensførende dansk-udviklet højtteknologisk rense-anlæg, som
ved hjælp af højaktiv brint renser motorer på en miljøvenlig måde.
Brintrensede motorer er sundere og mere effektive, og samtidig udleder de færre skadelige
partiker og gasser.

Se priser og læs mere på s. 42

130%
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OP TIL 130% PRISMATCH
PÅ FASTE YDELSER
Finder du prisen billigere hos et andet
dansk værksted, matcher vi prisen og
giver yderligere 10-30% RABAT!

Vi matcher prisen med 130% i forhold til
mærkeværksteder
Vi matcher prisen med 110% i forhold til
alm. frie værksteder
Betingelser gælder. Se mere på autohusetfyn.dk

%
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HVOR KAN JEG FÅ FYNS
BEDSTE ABONNEMENT?
Et serviceabonnement er en fast månedlig ydelse, der giver overblik over dine
biludgifter. Samtidig sørger du for, at din bils fabriksgaranti opretholdes.
Et serviceabonnement behøver ikke at være dyrt, og faktisk kan du hos
Autohuset Fyn ofte spare penge i forhold til den faktiske pris på service,
hvis du tegner et abonnement.
Beregn din pris på autohusetfyn.dk/abonnementer

Ingen bekymringer om uforudsete værkstedsregninger
20% rabat på arbejdsløn ved reperationer der ikke er omfattet af
serviceabonnementet
Gratis lånebil inkl. fri km.
Gratis opfyldning af sprinklervæske mellem serviceeftersyn
Gratis dækhotel
Gratis synstjek
Bilvask til Shell medfølger i forbindelse med serviceeftersyn (værdi 99,-)
Forskellige pakker efter behov (Basis, Plus)

VIL DU HØRE MERE OM
SERVICEABONNEMENTER?
KONTAKT OS

TLF. 70 70 70 39

”Det’ sørme
abtur, når
kunderne går
ud gla’ og har
fået ræddi’
go’ service!”
- Emily
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BASIS
SERVICEABONNEMENT
Til brugte biler.

Inkluderer:
Basiseftersyn af bilen inkl. kontrol af 47 punkter
Skift af olie og oliefilter
Mindst 20% rabat på arbejdsløn ved
reparationer der ikke er omfattet af
serviceabonnementet
0,- i arbejdsløn ved udskiftning af pærer og
viskerblade

BASIS

serviceabonnement

Fra

Gratis opfyldning af sprinklervæske mellem
serviceeftersyn
Gratis lånebil eller gratis hente/bringe service
Gratis dækhotel
Gratis synstjek
Bilvask til Shell medfølger ved hvert
serviceeftersyn (værdi 99,-)

99,-

/md.

kend dine
faste
værkstedsudgifter

Prisen inkluderer ét årligt service.
OBS: Karænsperiode løbende måned + 1 måned.

TILkøb TIL DIT serviceABONNEMENT
Bestil tillægsprodukter til dit serviceabonnement og spar massere af penge!
Fx. 2 årlige
hjulskift

Kun

49,-

/md.

Der findes en lang række tilvalgsmuligheder til dit abonnement, og det er kun fantasien der sætter grænser.
Kontakt os for særlige tilvalg du ønsker til abonnementet.
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PLUS
SERVICEABONNEMENT
Til brugte biler. Fabriksgarantien bevares.

Som BASIS serviceabonnement
plus følgende:
Kontrol af op til 55 punkter, bl.a. sikkerhedskomponenter som f.eks. bremser, styretøj,
hjulophæng, dæk og lys
Serviceeftersyn i henhold til fabrikantens
forskrifter og bilens serviceintervaller inkl.
servicedele

PLUS

serviceabonnement

Stempel i servicebogen
Fabriksgarantien bevares

199,-

Fra

/md.

bevar
fabriksgarantien

Prisen afhænger af bindingsperiode samt valg af årlige kørte km..
OBS: Karænsperiode løbende måned + 1 måned.

TILkøb TIL DIT serviceABONNEMENT
Bestil tillægsprodukter til dit serviceabonnement og spar masser af penge!
Fx. 2 årlige
hjulskift

Kun

49,-

/md.

Der findes en lang række tilvalgsmuligheder til dit abonnement, og det er kun fantasien der sætter grænser.
Kontakt os for særlige tilvalg du ønsker til abonnementet.
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Hjul-abonnement
– hva’ dælen er det for nå’et?
Del betalingen op ved hjulskift og
dækopbevaring i op til 12 måneders afdrag og slip for regningen,
når du kommer på værkstedet og
får skiftet dine hjul.
Betalingen vil være på månedlig basis, så
du slipper for at betale hele regningen, når
du først står på værkstedet.
Med månedlig betaling slipper du for store
regninger på én gang, og du deler i stedet
for regningen op i mindre bidder.
OBS: Karænsperiode løbende måned + 1
måned.
Se mere og tilmeld dig på autohusetfyn.dk

llars
Spar ægte, fynske do r
når din Jette-jawe
skal ha’ skiftet hjul!

Med et hjul-abonnement får du:
To årlige hjulskift
Opbevaring af dine dæk på dækhotel
Gratis opfyldning af sprinklervæske
Kontrol af bilens lys*
Visuel kontrol af undervogn*
Visuel kontrol af bremser*
* I forbindelse med hjulskift

Kun

86,-

/md.

SPAR

20%

Spar mindst 20% i forhold til køb af hjulskifte og dækopbevaring separat.
Betingelser gælder. Se mere på autohusetfyn.dk
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HVEM ER RÆDDI’ SØ’E
VE’ DERES KUNDER?
3 års garanti
på reservedele
Din garanti for høj kvalitet!

10% loyalitetsbonus
Se vores bonusside bagerst i hæftet!

bibehold
fabriksgaranti
– og få stempel i servicehæftet!

e roligt
Så ka’ du dælen dytm
l holder
regne med, at din bi
t til
længere end forholde
svigermekanikken!

RENTEFRI
KREDIT
Udskyd betalingen op til
12 måneder rentefrit når du bruger
vores kontokort!
Med vores kontokort har du altid løbende
måned +30 dages omkostningsfri kredit og
mulighed for op til 12 måneders rentefri kredit.
Vælger du at indbetale hele beløbet, tillægges
der ingen renter eller gebyrer. Du har altså altid
løbende måned + 30 dages omkostningsfri
kredit på dine køb hos Autohuset Fyn.
Se betingelser på autohusetfyn.dk
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campingvogn o
Kvalitetsservice

Forde
lskort*

Fra

999,-

Kontrol og service af 30 punkter

*

Inkl. moms & miljøgebyr

INKL.
GRATIS STØVSUGNING

gratis

synstjek af
din anhænger
Se mere på

side 29

Ekstra godter til dit rullende slot

Bestil lidt ekstra godt til campingvognen i forbindelse med dit serviceeftersyn
Tilkøb til service
Fugttest

749,1.649,*

Kun

Tilkøb til service
Udskiftning
af Glykol

*

Kun

Tillæg for
boogie-aksel/
dobbelt-aksel

Tilkøb til service
Kun

399,-

*

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.

Opspænding af hjullejer samt smøring
inkl. ny flangesikring

Rens af bremser
dobbelt-aksel
inkl. ny flangesikring

Rens af bremser
enkelt-aksel
inkl. ny flangesikring

Tilkøb til service

499,-

*

Kun

Tilkøb til service
Kun

1.799,-

*

Tilkøb til service
Kun

999,-

*

g autocamper
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Hos Autohuset Fyn kan vi også tage
os kærligt af din campingvogn hvis
den skal Tempo 100 godkendes. Vi hjælper både med nye dæk samt tjekker op på
bremser og styretøj så du godt kørende når
kareten skal en tur sydpå.

VIDSTE DU...
...at grunden hvor vores værksted på
Nyborgvej står idag, tidligere har været
et campingcenter tilbage mellem år
1960-1993. Grunden har derefter stået
tomt indtil år 2018, hvor Autohuset Fyns
andet værksted blev bygget.

Dengang

I dag
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Hestetrailer og trailer !
D
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Kvalitetsservice
Kontrol og service af 30 punkter

Fra

999,-

Forde
lskort*

*

Inkl. moms & miljøgebyr
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Kvalitetsservice
Kontrol og service af 23 punkter

Fra

349,-

Forde
lskort*

*

Inkl. moms & miljøgebyr

Ekstra godter til traileren

Bestil lidt ekstra godt til campingvognen i forbindelse med dit serviceeftersyn
Rens af bremser
enkelt-aksel
inkl. ny flangesikring

Tilkøb til service
Kun

999,-

*

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.

Rens af bremser
dobbelt-aksel
inkl. ny flangesikring

Tilkøb til service

1.799,-

Kun

*
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Synstjek af
anhænger
Autohuset Fyn tilbyder gratis at
tjekke din anhænger igennem
inden syn eller omregistrering,
uanset om det er en campingvogn, hestetrailer eller trailer.
Efter synstjekket får du udleveret
en liste over eventuelle fejl, samt
et tilbud for udbedring.

Anhængertræk

påå, du!
”Hææng lii’
a’dutten
Få tjekket b
tter den på
inden du sæ
Kampagne
jyy ’ekrogen!”

2022

gratis synstjek
af din anhænger
INKL.
UFORPLIGTENDE TILBUD*
*Campingvogne og Autocampere kun på
Nyborgvej. Tidsbestilling nødvendig.

Montering af træk

1000,-

Uanset om du drømmer om en
ferie med campingvognen, eller Kampagn
*
e
har brug for at kunne køre haveKun
2022
affaldet på genbrugspladsen, så
Bestil tid på autohusetfyn.dk, oplys rabatkoden TRÆK22 i komkan Autohuset Fyn hjælpe med at
mentarfeltet.”Bestil tid på autohusetfyn.dk,
oplys rabatkoden TRÆK22 i kommentarfeltet.
montere træk på din bil.
I hele 2022 monterer Autohuset Fyn
dit nye træk til kampagnepris, så
længe du køber reservedelene hos os.

Bestil tid
til din anhænger

tlf. 70 70 70 39
www.autohusetfyn.dk

*ekskl. evt. kodning af træk, samt reservedele.
Prisen gælder for montering af fast eller aftageligt træk.
Prisen gælder ikke for specialbiler og specialtræk.

dytten
”Mangler
n til dit
jyy ’ekroge
lot eller
rullende s
ognen?
genbrugsv
et
Så gi’ mig
kaald!”
- Jonas

30

Klargøring af
campingvogn & autocamper

UDVENDIG
klargøring

KOMPLET
klargøring

Vask (håndvask)
Pudsning af alle ruder
Behandling med sprayvoks
Rens af fælge inkl. fælgrens (uden
afmontering af hjul)
Dækpleje og dækshine

Gælder campingvogne og
autocamper i størrelsen op
til 5.5 meter. Over 5.5 meter
pålægges et tillæg på +149
kr. pr. ekstra meter.

Vask (håndvask)
Pudsning af alle ruder
Behandling med sprayvoks
Rens af fælge inkl. fælgrens (uden afmontering af hjul)
Dækpleje og dækshine
Støvsugning af hele campingvognen*

Forde
lskort*

Kun

999,-

INDVENDIG
klargøring

*OBS. Automatisk tillæg på 399,- ved dyrehår

Rengøring og behandling af vinylplastik
med vinylmakeup
Askebæger tømmes og vaskes
Vask og rens af måtter/kabinegulvtæppe
Maskinrens af stofhynder (siddepladser)
(med forbehold for vanskelige pletter)
Pudsning af spejle
Pudsning af alle ruder
Aftørring af falser og kanter
Kabinerens til fjernelse af dårlige lugte
Forde
lskort*

Støvsugning af hele campingvognen*
*OBS. Automatisk tillæg på 399,- ved dyrehår

Rengøring og behandling af vinylplastik
med vinylmakeup
Askebæger tømmes og vaskes
Vask og rens af måtter/kabinegulvtæppe
Maskinrens af stofhynder (siddepladser)
(med forbehold for vanskelige pletter)
Pudsning af spejle
Pudsning af alle ruder
Aftørring af falser og kanter
Kabinerens til fjernelse af dårlige lugte
Gælder campingvogne og
autocamper i størrelsen op
til 5.5 meter. Over 5.5 meter
pålægges et tillæg på +149
kr. pr. ekstra meter.

Forde
lskort*

1.499,-

Kun

D!

NYHE

Gælder campingvogne og
autocamper i størrelsen op
til 5.5 meter. Over 5.5 meter
pålægges et tillæg på +149
kr. pr. ekstra meter.

Kun

2.499,-

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.

d huset
“Hvis fla’u et
il
trænger t å
t, s
ansigtsløf ’
bar
triller du
hernee’
”
mæ’ den!
- Shaddy
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Klargøring af hestetrailer

INDVENDIG
klargøring

KOMPLET
klargøring

Indvendig vask (håndvask)
Indvendig spuling

Løst hestegødning,
halm og spåner
faktureres efter
medgået tid og miljø
tillæg.

Forde
lskort*

Kun

599,-

Forde
lskort*

599,-

TILKØB TIL KLARGØRING
•

•

Forde
lskort*

1.999,-

Kun

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.

Udvendig vask (håndvask)
Dækpleje og dækshine
Udvendig grundig højtryksrrens af
fælge inkl. fælgerens (uden afmontering af hjul)

Kun

Ind- og udvendig vask (håndvask)
Dækshine og dækpleje
Opfriskning af udvendig plast
Opfriskning af udvendig krom
Spuling af gulv
Udvendig grundig højtryksrens af fælge
inkl. fælgrens (uden afmontering af hjul)
WAXOYL GLAZE lakforsegling
(værdi 1.799,-)
Løst hestegødning,
halm og spåner
faktureres efter
medgået tid og miljø
tillæg.

UDVENDIG
klargøring

Løst hestegødning,
halm og spåner
faktureres efter
medgået tid og miljø
tillæg.

D!

NYHE

WAXOYL GLAZE lakforsegling (værdi
1.799,-) KUN 1.299,- ved køb af Udvendig
klargøring
Desinficering 299,-

BESKYT DIN HEST
En ren hestetrailer kan mindske
risikoen for smitsomme sygdomme
når raske heste transporteres. Det anbefales
at rengøre og desinficere hestetrailere, der
har været brugt til transport af syge heste.

Bestil tid til klargøring

tlf. 70 70 70 39
eller book online på autohusetfyn.dk
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Skadecenter

Bare rolig – vi har vores eget skadecenter, så din bil hurtigt kan
komme på vejen igen!

Er uheldet ude?

Hos Autohuset Fyn har vi eget skadecenter i Odense med special-uddannede
medarbejdere, og er altid klar til at hjælpe dig. Daniel, vores værkfører på
skadecenteret i Odense har stor erfaring indenfor området, og er specialist i at
udbedre skaden på din bil, så den er i sikkerhedsmæssig korrekt stand.
Hurtigt og billigt videre
Rustudbedring og karrosseriskader
Alt i forsikrings- og rudeskader

Samarbejde med alle forsikringsselskaber
Gratis lånebil med fri km
Reparation af stenslag på rude
kun kr. 299,- pr. stk.

din skadespecialist

”Hvis din dyt
har fået smæk
i møllen ka’ du
bar’ kom forbi
mig! ”

På vores skadecenter er vores pladesmed
specialist i at reparere alle former for
trafikskader, og er derfor kvalificeret til at
udbedre skader på alle bilmærker. Vi ved,
hvad der kan rettes, og hvordan du får det
sikreste resultat, når bilen skal på vejen
igen efter et uheld.

- Daniel

hvad gør jeg hvis jeg får en skade på min bil?
1.

2.

3.

4.

5.

Anmeld skaden

Kontakt os

Få taget billeder

Aflevér bilen

Du får en gratis lånebil

til dit forsikringsselskab

og få en tid til udbedring

af skaden på din bil

på aftalt dag

mens skaden udbedres på din bil

8.

9.

10.

6.

7.

Skaden vurderes

Skaden udbedres

Vi kontakter dig

Afhent din bil

Skaden afregnes

af en taksator

så hurtigt vi kan

når skaden er udbedret

og aflevér lånebilen

med dit forsikringsselskab

or! ået
m
r
t
e
svig aktisk s
o
J
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AV,
MIN
BIL!

forsikringsskader

rudeskader

Vi klarer alt inden for forsikringsskader, om
det er buler, ridser, lakarbejde eller dele der
skal repareres eller udskiftes. Alle forsikringsskader bliver naturligvis udført efter
bilfabrikkernes forskrifter, og med reservedele i original kvalitet. Det sikrer dig en bil i
samme stand, som før den blev skadet, både
sikkerheds- og udseendesmæssigt.

Det er et lovkrav at stenslag udbedres, da
det kan genere dit udsyn under kørslen og
fordi det øger risikoen for at hele forruden
kan briste ved det mindste stød. Kørsel på
ujævn vej, kulde og varme kan også øge
risikoen for at stenslaget brister.

GAVEKORT LILLE SERVICE
VÆRDI KR. 999,Ved udbedring af skader (ikke rudeskader)
takseret over kr. 5.000,- får du et gavekort til
et lille service hos Autohuset Fyn
Betingelser gælder. Se mere på autohusetfyn.dk

Står du med en rude der er revnet eller har
fået et stenslag, så lad os hjælpe dig. Vi har
mulighed for at reparere stort set alle stenslag.

GAVEKORT KR. 300,Ved udskiftning af rude gennem
dit forsikringsselskab får du et gavekort
på kr. 300,- til Autohuset Fyn
Betingelser gælder. Se mere på autohusetfyn.dk

kontakt dit skadecenter

tlf. 70 70 70 39
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HVOR FÅR JEG STYR PÅ
HJUL OG BREMSER?
bremserne er
livlinen i din bil!

Bremser er sliddele og
kræver regelmæssig
udskiftning

Har du fået tjekket bremserne
for nylig?

Uanset hvor meget du har passet på dine bremser,
skal delene udskiftes på et eller andet tidspunkt.
Hos Autohuset Fyn udskifter vi bremsekalibre,
bremseskiver og klodser med høj faglighed og
kvalitet - til ægte fynske priser.

Alle systemer i nyere biler såsom ABS og
ESP, der er skabt for at gøre din bil mere
sikker i trafikken virker kun, hvis bremserne
er vedligeholdt og i orden. Bremser der
ikke er vedligeholdt, kan skabe farlige
situationer specielt ved nødbremsning,
og giver faktisk også en større regning på
brændstof. Det nordiske
vejr forkorter
desuden også
bremsernes
levetid.
Der er derfor
både sikkerhed og penge
at hente, hvis
man sørger for,
at bremserne er
vedligeholdt.

UDSKIFTNING AF BREMSER?
Kontakt os på tlf. 70 70 70 39 og få et godt tilbud!
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bremsevæske – en vital del
af din bils bremsesystem
Når du trykker på bremsepedalen, bliver der presset bremsevæske ud
gennem bremserørene til bremsekaliberen, der presser klodserne ud mod
bremseskiverne, og dermed sker der en opbremsning.
Det er derfor vigtigt, at bremsevæsken fungerer,
som den skal. Bremsevæske er en silikonebaseret væske, der ikke kan presses sammen.
Fra ny har bremsevæsken et kogepunkt på
over 265° C, men da væsken optager vand fra
omgivelserne, reduceres kogepunktet med
tiden. Dette kan få afgørende betydning, når
bremserne bliver belastet hårdt. Er kogepunktet
under 265° C, er der risiko for bremsesvigt, fordi
vandet bliver til damp. Hvis din bremsevæske
begynder at koge, holder dine bremser nemlig
op med at virke.
Får du serviceret din bil hos os, så foretager vi
ved hvert service en test af bremsevæskens
kogepunkt.

Få renset bremserne
– så er du sikkert
kørende!
Hos Autohuset Fyn går vi grundigt til værks,
når vi renser dine bremser. Først adskiller vi
dem omhyggeligt, tjekker dem for produktfejl og slid, herefter renses skiver, klodser,
hjulnav og bremseåg. Slutteligt smøres alle
bremsedele inden påmontering.
En rens sikrer dig i trafikken, og forlænger
levetiden på dine bremser.

Udskiftning af
bremsevæske
for og bag
Inkl. væske og udluftning

499,-

Forde
lskort*

Rens og smøring
af bremser
For eller bag

599,-

Forde
lskort*

*Del din betaling op i mindre dele
med Fordelskort

Hvor ofte skal bremserne renses?
Vi anbefaler, at du får bremserne adskilt og smurt, når bilen er til service, eller når du skifter mellem sommer- og vinterdæk. Det vil kunne forlænge bremsernes levetid, og det modvirker, at bremserne sætter sig
fast og bliver ødelagt. Har din bil elektrisk håndbremse med kabeltræk, kan det også være en fordel at få
smurt kablerne i samme omgang.
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GRATIS SERVICES!

Er du kunde hos os, kan du glæde dig over en række gratis ydelser

Fotodokumentation
Hvis du inden reparationen oplyser det
i forbindelse med booking, tager vi med
glæde billeder af din reparation. Dette giver f.eks. ekstra tryghed i forbindelse med
salg af bilen. Du modtager billederne
elektronisk på mail - helt gratis.

Andre gratis ydelser
– for dig som er kunde hos os:
Synstjek
Dækhotel (se betingelser på side 36)
Støvsugning af din bil
Genopfyldning af sprinklervæske
Service- og synspåmindelse
Se betingelser på autohusetfyn.dk

gratis lånebil
God service og gratis lånebil med fri
km – kan det blive bedre? Det er i hvert
fald, hvad vi kan tilbyde ved alle reparationer –store som små.

GRATIS SERVICE FRA AUTOHUSET FYN

gratis mobilitetsservice
Spar den dyre autohjælp. Er du servicekunde hos os, får du det
med i prisen – helt uden ekstra udgifter for dig!
Autohuset Fyn tilbyder mobilitetsservice med vejhjælp til alle vores faste kunder
med fri transport til et af vores værksteder i Odense, Marslev eller Langeskov. Vi
har ingen maksimum alder på din bil. Det eneste vi kræver er at bilen bliver fast
serviceret hos os, efter fabrikantens forskrifter, samt at eventuelle reparationer
udføres ved anmærkning fra værkstedet.
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VI HENTER DIN BIL
PÅ HELE FYN
– og vi afleverer den igen, når
den er færdig på værkstedet.
Ganske gratis!
Vi servicerer eller reparerer din bil, mens
du er hjemme eller på arbejde!
Vi henter bilen om morgenen og afleverer
den igen samme sted inden fyraften. Kan
det være nemmere?
Se betingelser på autohusetfyn.dk

AKUTTELEFON
TIL KL. 20
Ring på tlf. 70 70 70 39
– også i weekenden!
Får din bil et akut nedbrud uden for vores
åbningstid i weekenden eller hverdage
frem til kl 20 så ring til vores akuttelefon og
reservér en lånebil.
Bed derefter din vejhjælp om at bugsere
bilen til Autohuset Fyn. Så står lånebilen
klar, når du ankommer, og du er hurtigt
kørende igen.
Vælger du at benytte vores værksted til
reparationen, er vores lånebil naturligvis
gratis og med fri km.
Ved aktiv sag pålægges et engangstillæg på 399,Se betingelser på autohusetfyn.dk

Klip ud og gem

med vejhjælp i Danmark
Vores mobilitetsservice med vejhjælp dækker:
Vejhjælp på stedet ved feks. punktering
Trafikskade
Bugsering til et af vores værksteder
Løbet tør eller forkert brændstof
Få serviceret din bil hos Autohuset Fyn
– vi hjælper dig altid videre!
Se betingelser på autohusetfyn.dk

Kig ind på et af
vores værksteder
og få dit
GRATIS
VEJHJÆLPSKORT
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ERHVERVscenter
- Med flair for mennesker

FÅ EN ERHVERVSAFTALE
Med en erhvervsaftale hos Autohuset Fyn er din virksomhed sikret den bedste
og billigste løsning, når det kommer til reparation og service af din bilflåde.
Hos os får du service, reparation, skadesudbedring og syn af dine erhvervsbiler
samlet under ét tag.

Du får alle vores
fordele som kunde
hos Autohuset Fyn

Gratis lånebil

Gratis hente/bring

med fri km

af din varevogn på HELE FYN

110%
prismatch

Fabriksgaranti

3 års garanti

Akuttelefon

og stempel i servicehlæftet

på alle reservedele

til kl. 20.00

Fotodokumentation

Gratis
støvsugning

Eget
skadecenter

af reparation på din bil
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INGEN SLÅR VORES
MESTERLIGE SERVICE!

HURTIG OG SIKKERT VIDERE
Hvis varebilen ikke kører, går
forretningen i stå. Derfor er du
hos Autohuset Fyn garanteret en
førsteklasses behandling, så din
varebil hurtigt er på gaden igen.
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VIL DU HØRE
MERE OM VORES
ERHVERVSAFTALER?
Kontakt os

TLF. 70 70 70 39
ELLER E-MAIL MARK@AUTOHUSETFYN.DK

”Jeg finder nogle
rætti’ go’e
rabatter til dig og
din virksomhed!”
- Mark
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det siger vores kunder
Hos Autohuset Fyn går vi altid det ekstra skridt for vores kunder. Derfor
er vi utroligt glade, når I giver jer tid til at bedømme vores værksteder.

Jeg kom ind akut med en bil
med et dødt batteri og spurgte
om hjælp. I løbet af halvanden
time havde de batteriet hjemme
og det blev skiftet uden beregning, så jeg betalte kun for batteriet. Jeg vil klart anbefale
afdelingen i Langeskov, super god service og
gratis kaffe mens man venter.
Christine - Den 7. okt. 2021 Trustpilot

Kendte ikke Autohuset Fyn på Nyborgvej,
men er glad for at jeg gør det nu. Ganske
enkelt den bedste service . Først med noget
addblue bøvl hvor de kunne hjælpe hurtig,
og vigtig at jeg fik en lånebil. Har oplevet andre steder
at hvis man ikke har bestilt tid flere dage i forvejen, så
der ingen lånebil, men det var der her. Derfor bestilte vi
også tid til service ved dem. De sødeste og kompetente
piger i receptionen, søde og smilende og de ved hvad
de taler om. Ringer en op når der er noget. Virkelig skønt
at blive mødt af dem. Mekanikerne har styr på det hele
og er rigtig dygtige. Ved hvor min bil fremover skal på
værkstedet henne.
Helle - Den 5. aug. 2021 Facebook

Del din historie om Autohuset Fyn på
Trustpilot, Google og Facebook

TRUSTPILOT, GOOGLE, FACEBOOK

De fordele jeg oplever
med Autohuset Fyn er, at
jeg kan gå i dialog med
alle – fra mekanikerne til
personalet i modtagelsen.
Når man har afleveret sin bil til reparation
eller service hos Autohuset Fyn, så er det
helt naturligt, at der står en lånebil klar,
men også at ens egen bil er støvsuget ved
aflevering – selv bagagerummet!
Torge Fomsgaard

TrustScore: 4,3-4,9
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ddi sø’e
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tisk
”Vi er faker, så bare kom fo
mennesk å en kop kaf’!”
og f

KAN DU ANBEFALE OS TIL ANDRE?
-Din mening er utrolig vigtig for os!

bedøm os på:
Bedøm os og fortæl om din oplevelse hos Autohuset Fyn. Du kan
bedømme os på Trustpilot.dk, Google.dk eller på vores Facebook side
ved at søge på “Autohuset Fyn”.
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spar 1.500,- om året på brændstof
ved at få renset din motor
Baseret på testbiler der kører 15 km/l, 20.000 km/år.
HYDRIVE motorrens i
forbindelse med serviceeftersyn

Specialtilbud

499,-

SPAR
400,Normalpris 899,-

”Før testen kunne bilen ikke blive synet, men røggastallet faldt
efter renseprocessen med 80 procent og bilen kunne synes (...)
bilen kører godt 10 procent længere på literen.”
Motor nr. 12 2017

En HYDRIVE-rensning giver

Bedre
brændstof
-økonomi

Bedre
acceleration

Renere
partikelfilter
& katalysator

Længere
motorlevetid

Mere
miljøvenlig
udstødnings gas
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4 myter om

frie
værksteder
Deet’ da vist nogen
!
værre røverhistorier

MYTE 1
Der er ingen garanti, hvis du får
din bil repareret eller serviceret
hos et frit værksted
Forkert! Hvis denne myte skulle passe, ville
den være ulovlig i henhold til købeloven.
Hos Autohuset Fyn tilbyder vi i øvrigt hele
tre års garanti på de reservedele, vi bruger –
og nej, du mister ikke din fabriksgaranti på
bilen, hvis du får den repareret eller serviceret hos os.

MYTE 3
Frie værksteder bruger ikke
ordentlige reservedele
Forkert! De reservedele, som vi bruger hos
Autohuset Fyn, hedder måske noget andet
end reservedele fra mærkeværksteder. Men
det betyder ikke, at reservedelene ikke er
ordentlige. Reservedelene er faktisk OEMgodkendte, som betyder, at de har nøjagtig
samme kvalitet, som når bilen kommer direkte fra fabrikken, og i mange tilfælde er det
faktisk originale reservedele, vi bruger.

MYTE 2
Frie værksteder kan ikke reparere
en bil i garantiperioden
Forkert! Det har vi nemlig ret til i henhold til
gældende EU-regler. Det kræver bare, at du
som bilejer får et stempel i servicebogen,
og at bilen bliver lavet efter bilfabrikantens
forskrifter. Derudover skal du have en korrekt udfyldt faktura, og værkstedet skal bruge
reservedele af original kvalitet. Alt dette får
du naturligvis hos Autohuset Fyn.

MYTE 4
Det er billigt at få sin bil repareret
og serviceret hos Autohuset Fyn i
forhold til andre værksteder
– også de frie
Rigtigt! Hos Autohuset Fyn tilbyder vi på vores faste ydelser 110% prismatch i forhold til
andre frie, danske værksteder, og hele 130%
prismatch i forhold til danske mærkeværksteder. Prøv os og bliv overrasket over den
gode service, de lave priser og gratis lånebil
med fri km. Se betingelser på autohusetfyn.dk
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Slip for fugt i fugen!

Rustbeskyttelse med

danmarks
bedste garanti!

Rustbeskyttelse forlænger bilens levetid. Det garanterer vi for.
Ovenikøbet til ægte fynske priser!
Det får du med i prisen
Komplet 3-lags rustbeskyttelse
Alle bundskjolde og inderskærme afmonteres
Hulrum, døre og klapper
behandles
Bundbehandling med tynd
primer, kraftigt rustbeskyttende produkt og sort slidlag
Fotodokumentation på udført
arbejde
Certifikat på behandlingen
FDM strikprøvekontrol
Del din betaling op i mindre
dele med Fordelskort

PERSONBILER PÅ HVIDE PLADER

3.699,-

Forde
lskort*

Gælder ikke personbiler over 7 pers., 4-hjulstræk og SUV.

STORE BILER OG ERHVERVSBILER

4.199,-

Forde
lskort*

Inkl. moms. Gælder også biler på gule- og papegøjeplader.

*Del din betaling op i mindre dele med Fordelskort.

ER KLASSIKEREN BLEVET
LIDT TRÆT I KANTERNE?

Vi klarer også
rust- og plade
arbejde på din
veteranbil!
Kig forbi og få et
uforpligtende tilbud.
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Shhhhhh...

dæmp
støjen!
øres på
Kan det mon også sm
?
munden af ungerne
SUVO Lyddæmpning er et produkt, vi påfører i hjulkasser og alle andre steder i undervognen, hvor støjen kan komme igennem.

Lyddæmpningen vil i en almindelig personbil dæmpe støjen
fra vejbanen med mellem 4 og 6 dB, svarende til en halvering af det oplevede støjniveau!
Vi afmonterer alle plastdele, afvasker, tørrer og behandler bilen ved både
rustbeskyttelsesbehandling og lyddæmpning. Denne behandling kan derfor
kun tilbydes i forbindelse med rustbehandling.

LYDDÆMPNING I FORBINDELSE MED RUSTBESKYTTELSE

1.799,-

Forde
lskort*

Udføres kun i forbindelse med SUVO rustbeskyttelse.

DANIEL LEMMICKE

SKADECENTER & RUSTARBEJDE

TLF. 70 70 70 39

DIN KONTAKT
TIL RUSTARBEJDE
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HOLD DIN MOTOR
REN OG SUND
Additiver og motorrens er med til at vedligeholde motoren,
så den yder mere og holder længere.
Alle typer kørsel

Bykørsel

Alle typer kørsel

Bykørsel

Benzin
Additiv

Benzin
City

Diesel
Additiv

Diesel
City

500ml

179,-

500ml

199,-

500ml

179,-

500ml

199,-

Hvad er additiver?
Når der sker en forbrænding i motoren, efterlader det affaldsstoffer, som blandt andet kommer fra
brændstoffet og oliedampene. Affaldsstoffer sætter sig på stemplerne, ventilerne, indsprøjtningsdyserne, EGR-ventilen og lignende steder. Hvis det får lov til at udvikle sig, kan det med tiden bevirke, at bilen
kører ujævnt eller har et dårligt brændstofforbrug. Med tiden kan det resultere i at motorlampen lyser på
bilens panel. Det skal så løses med store og dyrere reparationer.
Ved at tilsætte et additiv i brændstoffet, blødgøres affaldsstofferne, så de brændes af i forbindelse med
forbrændingen. Det vil sige, at motoren renses indvendig, mens du kører i bilen.

Motorrens
Bell ADD ServiceRens 3 er et motorrensemiddel, som bruges i forbindelse
med serviceeftersyn og olieskift.
Opløser og fjerner urenheder i smøreoliesystemet. Særligt til biler med
ugunstige kørselsforhold med mange korte ture, og til motorer hvor
olieskifteintervallet er overskredet.

220ml

249,I forbindelse
med service
eftersyn

Hvad betyder fejllamperne?
En lampe er begyndt at lyse i kontrolpanelet på bilen. Farven
fortæller som udgangspunkt, hvor alvorligt det er. Se herunder:

Stop
bilen
hurtigst
muligt og
sluk motoren

Handling
påkrævet.
Stop bilen og
sluk motoren

Ingen
handling
er påkrævet

RØDT LYS - STOP & SLUK
Følg vejledningen i instruktionsbogen.
Tilkald vejhjælp og få din bil transporteret
hen til et Autohuset Fyn værksted.

GULT LYS - STOP & TJEK
Følg vejledningen i instruktionsbogen.
Du vil i mange tilfælde kunne køre til nærmeste værksted.

GRØNT LYS - ALT ER FINT
Bruges til informationer og påkræver ingen
handling fra chaufførens side.

Udlæsning af motorfejl
Hos Autohuset Fyn har vi det rette udstyr til udlæsning af fejlkoder, og vores dygtige
teknikere uddannes løbende i at foretage udlæsning og eventuelle reparationer.

Kun

399,-
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KØR GRØNNERE
lidt

Her får du en række gode råd, der kan få din benzin- eller
dieselbil til at køre lidt mere grønt og udlede mindre CO2

DET KAN DU SELV GØRE
1. Kør grønt
Den mest økonomiske måde at køre bil
på er også den mest miljøvenlige. Accelerér friskt op til den ønskede hastighed,
kør altid i så højt et gear som muligt og
hold bilen i gear, når du bremser ned.
Ved disse små tips kan du spare en del i
brændstof – og dermed udlede mindre
CO2.

2. Brug bil og ekstraudstyr
med omtanke
Et tungt lastet bagagerum eller en trailer
kræver ekstra brændstof. En tagboks øger
vindmodstanden, og får bilen til at udlede
mere CO2 (helt op til 17%). Elruder, aircondition, sædevarme osv. kræver også energi. Ved at slukke for unødige funktioner i
bilen kan du spare op mod 15% brændstof
og tilsvarende CO2 udledning.

3. Kør med korrekt dæktryk
Hvis du har et fladt dæk på din cykel, skal
du knokle ekstra meget for at holde fart i
cyklen. Det er på samme måde med din
bil. Ved et forkert dæktryk kan dit brændstofforbrug stige med op til 10%.

4. Vælg de rigtige dæk
Dækkenes stand er afgørende for mindre
brændstofforbrug og CO2 udledning. Et
slidt dæk påvirker både bilens køreegenskaber og brændstoføkonomi. Kører du
med vinterdæk i sommerhalvåret, påvirker det både bremselængde, dækstøj,
slitage og brændstofforbrug.

5. Køb en motor-/
kabinevarmer
En motor forurener mest, når den er kold.
En elektrisk motor-/kabinevarmer kan
varme bilens motor og kabine op, inden
du skal køre. Udover komforten kan den
spare dig for brændstof og mindske din
udledning af CO2 .

6. Overhold bilens
serviceeftersyn
Bilfabrikanterne har lavet vedligeholdelsesvejledninger til deres biler, fordi
det er den bedste måde at vedligeholde
bilerne på. Manglende servicering kan
betyde større forurening og unødigt slid
på din bil.
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Kig ind til Autohuset Fyn, så hjælper vi
dig med at gøre din bil lidt grønnere.
Du finder os i Odense, Marslev og
Langeskov – og på tlf. 70 70 70 39.

DET KAN AUTOHUSET FYN
HJÆLPE MED
1. Få sporet dine hjul
Hvis du rammer en kantsten, kan hjulene
komme ud af sporing (hjulenes retning
i forhold til bilen). Når hjulene er ude af
sporing, bruger bilen ekstra brændstof for
at få bilen fremad, og det slider dine dæk
hurtigere.

2. Få kontrolleret bilens
bremser
Bremserne kan have indvirkning på
brændstoføkonomien. Er det længe siden,
de er blevet efterset eller renset, kan det
bevirke, at hjulene har større modstand
end normalt, når de kører rundt, og det
betyder, at bilen bruger mere brændstof.

3. Hold motoren ren
Når en motor kører, forurener den både
ud af udstødningen og inde i selve motoren. Hvis du har et forkert kørselsmønster, eller din bil ikke har fået overholdt
services iflg. fabrikkens forskrifter, kan
motoren være sodet mere til indvendigt
end normalt, hvilket giver øget forurening.
Der findes foreskellige midler kaldet
additiver, som kan bruges til at nedbringe
forureningsmængden i motoren.

4. Giv motoren en rensning
Når motoren kører, efterlader den en
belægning på de indvendige dele. Efter
flere års kørsel kan motoren være sodet
til, hvilket resulterer i øget brændstofforbrug. Her kan du med fordel give din bil
en motorrens (læs mere på næste side).

DETTE GØR VI GANSKE GRATIS FOR DIG
Kontrollerer din bils dæk og dæktryk
Rådgiver dig om serviceeftersyn
Vejleder dig om additiver og motorrens
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Hjulskift 299,a en
Det er dnsk pris!
ægte fy

Inkl.:

Sprinklervæske
Visuel kontrol af bremser
Kontrol af undervogn
Kontrol af lys

Er du fast kunde hos os, opbevarer vi
gratis dine hjul frem til næste sæson.

Hvornår skal jeg skifte hjul?

Montering og
afbalancering

Pris pr. hjul
Inkl.:

Fra kun

119,-

Gratis nulstilling af
dæktrykssensor (ekskl. kodning)

Tilkøb:
Ny kodning af dæktrykssensor (TPMS)		
Kr. 99,-/4 stk.

Afbalancering
uden montering
Pris pr. hjul

Fra kun

75,-

Når gennemsnitstemperaturen overstiger 7
grader, bør du køre med sommerdæk eller
helårsdæk. Ved gennemsnitstemperatur
under 7 grader bør du skifte til vinterdæk.
Dette sikrer dig bedst muligt at dine dæk ikke
tager skade eller slides unødigt hurtigt, og at
sikkerheden er i top.

Lovens krav til dæk
Dækmønster skal være minimum 1,6 mm,
men vi anbefaler dog helst minimum 3-4
mm på dæk. Bilens vejgreb forringes nemlig
betydeligt ved 1,6mm mønster (se skema
herunder).
Du er som kunde er altid velkommen til at
kigge ind og få tjekket dine dæk helt gratis.

NYE DÆK OG FÆLGE?
Vi vil være din foretrukne leverandør af nye dæk og fælge til din bil.
Kontakt os på tlf. 70 70 70 39 eller mail@autohusetfyn.dk
og spørg om muligheder og priser for din bilmodel.

hvordan får jeg
gratis dækhotel?
Vi ved hvor meget et sæt sommer- eller
vinterhjul fylder, og hvor trælse de er at se på

Vi tilbyder
gratis dækhotel
til alle vores
faste kunder

Hos Autohuset Fyn tilbyder vi derfor alle vores faste kunder
mulighed for at få deres dæk og fælge opbevaret - helt gratis!
Du slipper for at tænke på, hvor du skal opbevare dine dæk
derhjemme, om du opbevarer dem rigtigt, og om dine dæk kan
holde endnu en sæson.

Hvad er betingelserne for Gratis dækhotel?

+
Få lavet et årligt service,
eller service ifølge fabrikanten.

=

Få skiftet hjul to gange årligt.

Når dine dæk er på besøg
på vores dækhotel, bliver
de passet godt på. Næsten
ligesom på et rigtigt hotel!

rken
”Naarhj, de får hveajere’
serveret ma’ eller bfor skørt!”
- det ville da være

Få gratis dækhotel

ikke fast kunde?
Ingen problem!
Opfylder du ikke betingelserne for gratis
dækhotel, og mangler du et sted at få
opbevaret dine dæk? Det er faktisk slet ikke
så dyrt og besværligt, som du måske tror.
Inkl. tjek af stand på dæk
Kun
Sikker opbevaring af hjul

Opbevaring på dækhotel
Pris for 4 hjul pr. halvår

349,-
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Dæksiderne – bliv klogere på din bils dæk
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slidmærker fortæller,
hvor fejlen skal findes
PUNKTAGTIG
SLID

HÆL-TÅ
SLID

SKÅLFORMET
SLID

SLID PÅ
YDERSIDE

SLID PÅ
INDERSIDE

Fejl i
afbalanceringen

Fejl i
støddæmperne

Forkert
sporing

Forkert
sporing

Forkert
sporing

SLID PÅ INDEROG YDERSIDE

SLID PÅ
MIDTE

TVÆRGÅENDE
SLID

SLID PÅ
YDERSIDE

SLID PÅ
INDERSIDE

For lavt
dæktryk

For højt dæktryk.
For VR og ZR dæk i
55/50/45/40 profil
kan det også betyde
at dæktryk skal øges

Blokering af
bremsen

Forkert sporing
eller dæktryk
gennem
længere tid

Sprængt karkasse
som følge af
påkørt kantsten,
hul i vejen
eller vandalisme

Dæksiderne – bliv klogere på din bils dæk
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VEJGREB VED 3MM VAND
PÅ KØREBANEN
Mønsterdybde

Hastighed

Lovens min. krav

Halvslidt dæk

Nyt dæk

1,6 mm
mønster

4 mm
mønster

8 mm
mønster

100% vejkontakt

100% vejkontakt

100% vejkontakt

16% vejkontakt

58% vejkontakt

74% vejkontakt

6% vejkontakt

11% vejkontakt

47% vejkontakt

5 km/t

75 km/t

125 km/t

slidt i bund, hva!
Så er gummiet da vist også

Læs mere på daeksikkerhed.dk
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HVEM GØR DYTTEN
DØ’LÆKKER IGEN?
Vi klargør din bil, så den igen skinner ind- og udvendigt.

BASIS

PLUS

klargøring
Let støvsugning af bilen*

Støvsugning af bilen*

*OBS. Automatisk tillæg på 399,- ved dyrehår

*OBS. Automatisk tillæg på 399,- ved dyrehår

Aftørring af dørfalser
Rens af fælge inkl. fælgrens (uden
afmontering af hjul)
Pudsning af ruder og spejle
indvendigt og udvendigt
Aftørring af dørsider, instrumentering og midterkonsol (indvendig)

Vask og rens af op til 4 måtter
Aftørring af dørfalser
Rens af fælge inkl. fælgrens (uden
afmontering af hjul)
Dækpleje og dækshine
Pudsning af ruder og spejle
indvendigt og udvendigt
Aftørring af dørsider, instrumentering og midterkonsol
Opfriskning af plast og vinyl med
vinyl-makeup (indvendig)
Bilvask i vaskehal

Forde
lskort*

Fra

klargøring

399,-

Prisen gælder ved
tilkøb af værkstedsarbejde over 899,Normalpris 599,-

Gælder personbiler på hvide plader uanset størrelse.
Biler på gule- og papegøjeplader +500 kr

Forde
lskort*

drop-in støvsugning
Let støvsugning
(op til 15 min.) af bilen
(ekskl. bagagerum)

Kun

99,-

Fra

699,-

Prisen gælder ved
tilkøb af værkstedsarbejde over 899,Normalpris 899,-

Gælder personbiler på hvide plader uanset størrelse.
Biler på gule- og papegøjeplader +500 kr

PREMIUM
klargøring

Bilvask i vaskehal
Støvsugning af bilen inkl. sæder, måtter
og bagagerum*
*OBS. Automatisk tillæg på 399,- ved dyrehår

Vask og rens af op til 4 måtter
Aftørring af dørfalser
Overfladisk aftørring af plast-motordæksel samt opfriskning med vinylmakeup
Rens af fælge inkl. fælgrens
(uden afmontering af hjul)
Dækpleje og dækshine
Pudsning af ruder og spejle ind- og
udvendigt
Aftørring af dørsider, dørpaneler,
instrumentering og midterkonsol
(ekskl. handskerum)
Opfriskning af plast og vinyl med
vinyl-makeup (indvendig)
Gennemblæsning af sprækker for skidt
og støv
Maskinvask af stofsæder eller aftørring
og læderpleje af op til 5 sæder
(med forbehold for vanskelige pletter)
Opfriskning af plast og kromlister
(udvendig)
Fjernelse af insektrester
WAXOYL GLAZE lakforsegling
(værdi 1.799,-)
Forde
lskort*

1.999,Specialtilbud

SPAR
1.000,Normalpris 2.999,-

Gælder personbiler på hvide plader uanset størrelse.
Biler på gule- og papegøjeplader +500 kr

tilkøb
til klargøring

55

• Fjernelse af dyrehår 399,• Vask og rens af ekstra måtte (pr. stk.) 69,• Indvendig vask af fælge og hjul inkl. afmontering
249,• Maskinrens af op til 5 sæder (med forbehold for
vanskelige pletter) 599,• Tillæg for ekstra sæde (pr. stk.) 99,• Rens af læderkabine inkl. læderpleje af op til 5
sæder 599,• Tillæg for ekstra sæde (pr. stk.) 99,• WAXOYL U.P.T. sædeimprægnering 899,• Polering af for- og baglygter 349,• Antibakteriel Kabinerens, der fjerner lugt 349,• Vask af dørfalser, inderskærme, hjulkasser og
indvendigt v/ brændstofdæksel 299,• Opfriskning af plast eller kromlister (udvendig) 199,• Fjernelse af insektrester og flyverust 399,• Opfriskning af motorrum 499,• WAXOYL GLAZE lakforsegling (værdi 1.799,-)
KUN 1.299,- ved tilkøb til PLUS klargøring

i
“Din mutt
’i
arbejder ik
å husk
bæksen, s
bilen
at rye u’ i
e
for utidig
sager”
- Shaddy

Bestil tid til klargøring

tlf. 70 70 70 39

eller book online på autohusetfyn.dk
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RABAT- OG
BONUSAFTALER
Hos os får du mere for pengene!

Hos dit Falck Bonusværksted får du disse gratis
services med i dit abonnement:
10% i bonus på alle reparationer og reservedele
Hjulskift til sommer- og vinterhjul (dæk på fælge)
Gratis opbevaring af dine hjul
Årligt Sæsontjek af din bil fx årlig visuel kontrol af lygter,
styretøj, bremser, dækmønster, forrude og andet glas

autohuset fyn er falck bonusværksted.
Hos dit Tryg Bilpleje værksted får du disse gratis
services med i dit abonnement:

bilpleje

Hjulskift til sommer- og vinterhjul (dæk på fælge)
Gratis opbevaring af dine hjul
Årligt Sæsontjek af din bil fx årlig visuel kontrol af lygter,
styretøj, bremser, dækmønster, forrude og andet glas

autohuset fyn er tryg bilpleje værksted.
Er du medlem af Visma Logbuy eller PlusKort,
giver vi særlige rabatter.
Se mere på foreningernes hjemmesider ved at søge på ”Autohuset Fyn”.

HVOR SCORER JEG DEN
BEDSTE RABATAFTALE?

57

FIRMAER, FORENINGER, KOMMUNALT ANSATTE?
– alle har mulighed for at tilmelde sig vores fordelagtige aftale og få rabat på
værkstedsregningen!

Det er sund fornuft for både
virksomheden, ansatte og
deres husstand!
Med en rabataftale hos Autohuset Fyn får
I attraktive rabatter for både firmaets
erhvervsbilpark, samt medarbejdere og
deres husstands private biler. Rabataftalen koster ingenting for dig - det
ganske gratis!
Få op til 50% rabat på udvalgte services
med rabataftalen.
Vi skræddersyer også en aftale tilpasset
jeres behov.
Rabataftalen er 100% gratis og kan
benyttes af hele husstanden
Du nyder godt af Danmarks i
forvejen bedste værkstedspriser
Derudover sparer du penge på en
lang række af ydelser

”Jeg gi’r ski’e
go’e rabatter,
mæ’ en mass’
fordele!”
- Mark

Vil du gerne vide mere
om vores rabataftaler?
Send os en mail på mark@autohusetfyn.dk
Gælder i alle vores afdelinger:
Odense, Langeskov og Marslev
En lang række af fordelagtige
GRATIS ydelser og services
Vi henter og bringer din bil til og
fra arbejdspladsen overalt på Fyn
– helt GRATIS! (Hvis du ønsker det)

58

VORES MÆRKESAGER

Vi giver tilbage til samfundet gennem støtte til mærkesager, vi tror på

Stafet for livet

Vi har støttet Stafet For Livet med 2 gavekort til en værdi á
600 kr, som de kunne bruge til dette års event. Til trods for
Corona, kunne Stafet For Livet gennemføre dette vigtige
arrangement online og være med til at samle penge ind
til det livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og
patientstøtte Kræftens Bekæmpelse gør.

Langeskov idrætsforening

Hvert år støtter Autohuset Fyn Langeskov Idrætsforening
med et sponsorat, der skal hjælpe foreningen med at kunne
afholde alle sportsaktiviteter til både børn og voksne inden
for fodbold og tennis.

Julehjælpspakker
fra

Julehjælpspakker

De sidste 7 år har Autohuset Fyn lavet julehjælpspakker til
socialt udsatte familier fra nærområdet.
Sidste år, i 2021, hjalp vi 20 børnefamilier med et gavekort
til en værdi á 300 kr fra Fætter BR.
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Odense · Marslev · Langeskov

Book tid på

nembilsyn.dk

Bilsyn fra kun

295,-

eller på tlf. 70 70 70 39

Følg os på

facebook.com/nembilsyn

gratis
synstjek
Få først tjekket bilen igennem
hos Autohuset Fyn.
Det er gratis for faste
kunder!

Gælder person- og varebil op til 3500 kg, man-fre kl. 8-9
og kun ved online booking. Normalpris 349,For andre køretøjer gælder andre priser.

Vi har også
drop-in bilsyn
– for at gøre det nemt for dig!

ODENSE

MARSLEV

LANGESKOV

Nyborgvej 427
5220 Odense SØ

Marslev Stationsvej 1
5290 Marslev

Odensevej 35
5550 Langeskov

Tlf. 70 70 70 39 · mail@nembilsyn.dk · Se åbningstider på nembilsyn.dk

Du får også en brunsviger, når kuponen
er udfyldt. Den er nemlig ægte fynsk
– ligesom vores priser!
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10%
LOYALITETSBONUS

For hver gang du handler for kr. 1.000,- på et
af vores værksteder, optjener du 10% bonus,
som du frit kan bruge på produkter, reparationer eller andre ydelser hos os.
Men det er ikke alt! Hos Autohuset Fyn er vi nemlig
stolte af vores ægte, fynske priser, og derfor får du ved
udfyldt bonuskupon også et gavekort til en ægte, fynsk
brunsviger.

VÆRDI VÆRDI
100,100,Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Gem denne kupon og husk at få et bonus
stempel for hver kr. 1.000,- du handler hos os.
Alle i samme husstand kan benytte samme
bonuskupon.

Nummerplade(r)

VÆRDI VÆRDI VÆRDI
100,100,100,Dato:

VÆRDI VÆRDI
100,100,-

Bonuskupon

Dato:

Dato:

VÆRDI VÆRDI VÆRDI
100,100,100,Dato:

Dato:

Dato:

Samlet værdi ved udfyldt kupon: kr. 1.000,Kuponen kan benyttes ved næstkommende værkstedsbesøg. Alle 10 felter skal være udfyldt.
Kuponen og gavekortet til brunsviger kan ikke ombyttes til kontanter. Der kan kun benyttes én kupon pr. faktura.
Kan ikke kombineres sammen med andre rabatter - Se flere betingelser på autohusetfyn.dk

HER FINDER DU DIT LOKALE VÆRKSTED
Se åbningstider for alle vores afdelinger på autohusetfyn.dk/kontakt

Odense SØ:
Nyborgvej 427
5220 Odense SØ

Hjallese:
Svendborgvej 84
5260 Odense S

Marslev:
Marslev Stationsvej 1
5290 Marslev

Langeskov:
Odensevej 35
5550 Langeskov

odense@autohusetfyn.dk

hjallese@autohusetfyn.dk

marslev@autohusetfyn.dk

langeskov@autohusetfyn.dk

Alle priser er gældende t.o.m. juni 2022 medmindre andet er angivet. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er inkl. moms.

