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Nul bekymringer
- meget mere køreglæde 
Med en All Inclusive Service- og reparationsaftale overtager  

vi samtlige forpligtelser og afholder alle service- og  

reparationsomkostninger på din bil i den aftalte periode.  

Du får 100% budgetsikkerhed for en fast, lav månedlig ydelse.



100% budgetsikkerhed og køreglæde på den lange bane 

Vi overtager samtlige forpligtelser og afholder alle service- og reparations-

omkostninger på din bil i den aftalte periode. Du får 100% budgetsikkerhed 

for en fast, lav månedlig ydelse.

Fordele

• Ingen uforudsete udgifter på din bil

• Autoriseret serviceeftersyn i henhold til bilens instruktionsbog

• Løbende softwareopdatering efter fabrikkens foreskrifter

• Mobilitetsgaranti/vejhjælp

• Udelukkende originale reservedele

• Fast pris i hele aftaleperioden - ingen indeksregulering

• Gratis udskiftning af pærer 

• Gratis udskiftning af viskerblade

• Gratis efterfyldning af motorolie, Adblue, sprinkler- og kølervæske

• Gratis synstjek, kørsel til syn samt synsgebyr

• 15% rabat på alle øvrige reparationer og reservedele 

    Kan ikke kombineres med special- og kampagnetilbud.

• 15% rabat på Apcoa parkering via Apcoa Flow App 

Hvorfor en ALL INCLUSIVE Service- og reparationsaftale?

Hvis du vil have service så enkelt som muligt og 100% budgetsikkerhed.

Hvem kan få en ALL INCLUSIVE Service- og reparationsaftale?

Alle der har en ny bil eller en bil der er under 24 måneder fra bilens første 

registreringsdato. 

Service- og reparationsaftale:  
ALL INCLUSIVE
Ét fast månedligt beløb. Nul bekymringer 

fra kr./md.

175

Opgrader med dækaftale

Med en dækaftale får du nye dæk, når de er slidte. Dine vinterdæk er natur-

ligvis også inkluderet i dækaftalen, forudsat at de er købt hos Autocentralen.



Autocentralen har spredt køreglæde i Kolding siden 1976 og er i dag  

Sydjyllands største bilhus med masser af nye og brugte kvalitetsbiler. 

Men hos Autocentralen er det ikke kun størrelsen, det handler om.  

Ordentlig service, unikke fordele og gode tilbud er altid i centrum. 

Du finder altid mere end 1.000 topklargjorte nye og brugte biler på  

autocentralen.com eller i vores otte afdelinger. Det betyder, at du med 

garanti altid finder præcis den bil, der passer til dit behov uanset pris, 

hestekræfter og størrelse.

Autoriseret forhandler og værksted

Vi er autoriseret forhandler og serviceværksted for Volkswagen, Opel, 

Hyundai, Citroën, Honda, Nissan og Skoda. 

Desuden er vi Audi servicepartner i Kolding, Horsens og Esbjerg.

Vi køreglæder os til at se dig.

Velkommen til  
Sydjyllands største bilhus

Fynsvej 21-25

6000 Kolding 

Tlf.: 7552 0144

Dieselvej 2-4

6000 Kolding 

Tlf.: 7634 5000

Egtved Allé 1

6000 Kolding 

Tlf.: 7550 1200

Hirsevej 1

6100 Haderslev 

Tlf.: 7452 3650

Bugattivej 4

7100 Vejle

Tlf.: 7582 8255

Vestermarksvej 1

6600 Vejen

Tlf.: 7536 6966

Skagerrakvej 4

6715 Esbjerg N

Tlf.: 7614 7474

Vejlevej 1

8700 Horsens 

Tlf.: 7628 2060

* Der tages forbehold for evt. ændringer såvel som prisreguleringer. Betingelser fremgår af standardbetingelserne for de enkelte servicepakker. 02/2019


