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M&M Autos

Serviceeftersyn
til specialpriser
Serviceeftersyn

10 års jubilæum
For 10 år siden åbnede indehaverne
af M&M Autos - Vathsala og Karuna et værksted i Brenderup og værkstedet har
nu 10 års jubilæum den 1. december 2020.

- og Karuna er meget taknemmelig for den store
interesse og trofasthed, som kunderne i omegnen
stadig udviser.
I Ejby er der højt til loftet, værkstedet har det nyeste
test-værktøj og alle mekanikere kommer løbende på
uddannelse, så værkstedet er helt klar til at modtage
alle nuværende og fremtidige biler. Der er stort fokus
på miljø, klima, el- og hybridbiler, og i det hele taget
det at kunne servicere og reparere alle biler - uanset
model og årgang.

Bygningen i Brenderup blev hurtigt for
lille og umoderne, så i 2016 flyttede M&M
Autos til et nyt værksted i Ejby, hvor det
også ligger i dag (tæt på motorvejen).
Karuna og familien kendte ingen i hverken
Brenderup eller Ejby, da de startede, men
kunderne tog imod dem med åbne arme

fra 999,-

Vi har gode priser på serviceeftersyn - og du bevarer din fabriksgaranti
og får et stempel i servicebogen.

OLIESERVICE TIL MINIBILER
Serviceeftersyn med olieskift inkl.
oliefilter og op til 4 liter motorolie
samt gennemgang af bilen udfra
et 39 punkters tjekskema.

Her kan kunderne føle sig trygge ved både mekanikernes arbejde og prisen.

799,- kr.

Kom til åbent hus
Vi vil gerne sige tak og invitere alle kunder, forretningsforbindelser, familie og venner til åbent hus:

Her vil der stå en pølsevogn og vi giver pølser, øl og
vand.

Fredag d. 4. december kl. 13-17
på Industrivej 14 i Ejby.

Vi tager naturligvis alle sikkerhedsmæssige hensyn i
forhold til Covid-19.

PREMIUM SERVICE
Olieskift inkl. oliefilter og op til 5 l
motorolie, bundpakning, luftfilter,
pollenfilter, brændstoffilter, bremseeftersyn og sprinklervæske samt
gennemgang af bilen udfra et 39
punkters tjekskema.

FØR

3700,- kr.

JUBILÆUMSPRIS

SPAR
10%

3330,- kr.

AUTOMESTER OLIE- OG
BREMSESERVICE
Olieskift inkl. oliefilter
og op til 4 l motorolie, rens af
bremser (adskillelse, rens og
smøring) samt gennemgang af
bilen udfra et
39 punkters tjekskema.

FØR

2100,- kr.

JUBILÆUMSPRIS

UDSKIFTNING
AF TANDREM

SPAR
10%

1890,- kr.

Tilbuddene gælder til og
med 1. marts 2021.
Der tages forbehold for
trykfejl og prisændringer.

20%
RABAT

Gratis ydelser
Som kunde hos M&M Autos tilbyder vi gratis :
Synstjek på bilen
Lånebil ved reparationer og serviceeftersyn
Hente- og bringeservice (radius 50 km)
Genopfylning af sprinklervæske
Udskiftning af pærer og viskerblade (produkterne betales separat)
Sommer- og vintertjek i forb. med dækskift

Bremseeftersyn
af personbil

Sporing af personbil

Vi skiller bremserne ad og renser både
for- og bagbremser. Forlænger levetiden og øger sikkerheden.

Hvis du er kørt på en kantsten eller
bilen af anden årsag trækker skævt,
kan vi lave en 4-hjulsudmåling og
efterfølgende justere forhjulene.

Pris

Pris

499,- kr.

Pava
undervognsbehandling

Hjulskifte
hele året rundt

20%
RABAT

Pris

Få bonus, rabatter og tilbud
Tilmeld dig gratis vores FordelsKlub og få glæde
af de mange fordele og rabatter hos vores FordelsPartnere - du sparer op til 70% på overnatning,
forlystelser, designvarer, sportstøj m.m.
Du optjener også 5% i bonus på din værkstedsregning og beløbet fratrækkes altid den
efterfølgende regning.

199,- kr.
Sæsonrelevante
tips og
gode råd

3 års
udvidet
garanti
på dæk

3 års
garanti på
reservedele

5% bonus
på værkstedsregningen

Tilbud og
rabatter fra
FordelsPartnere

Læs mere om alle fordele og aktuelle tilbud på
automester.dk/fordelsklub
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