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PARTILLE
APRIL 2019

Hallå B2B ges ut av

Till alla företag & kontor i Partille Kommun

NÄSTA NUMMER 28 MAJ
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

PROVA VÅR
FLEXIBLA
FÖRETAGSBEMANNING
Våra erfarna veteraner löser
det mesta när det kör ihop
sig på jobbet. Vi erbjuder
deltid eller heltid inom t ex
lager, logistik, industri,
ekonomi och administration.
Ingen bindningstid eller
startavgift.

Boka på goteborg.ostra@
veteranpoolen.se eller
ring oss idag!

031-21 77 30 I goteborg.ostra@veteranpoolen.se

ÖJERSJÖ
M AT & GOLF

Den 17 maj
grillafton med
underhållning!

Vi fixar festen!
Vi hjälper er med allt från mat
och porslin till möbler och tält.

Cateringbuffé från 195 kr.

Öppet
alla
dagar!

Njut av er lunch i natursköna Öjersjö!
Vardagar serverar vi lunchbuffe med sallad,
nybakat bröd, måltidsdryck och kaffe. 99 kr.

LUNCH/ CATERING/ FEST/ BRÖLLOP/ STUDENT/ EVENT/ KONFERENS
www.ojersjomat.se. | info@ojersjomat.se | 031-987546
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Tel: 031 – 44 85 00
www.nicecargbg.com
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Gör bilen extra fin och stråla
i kapp med vårsolen!
Det nordiska klimatet är tufft för våra bilar. Oavsett om din bil är helt ny eller har ett par år på nacken så
behöver den skyddas. I lackens mikroskopiska porer samlas smuts som på sikt försvagar lacken.
Våra metoder och behandlingar djuprengör porerna och med hjälp av våra skyddsprodukter som läggs på,
arbetas in och härdar, skapas en osynlig armering som gör lacken skinande blank, tålig och lättskött.
Hos oss kan du välja mellan:
Ditec ® Original lackkonservering

Ditec ® Ceramic Ultra

NYHET!
Ditec ® Ceramic Plus

Ditec ® Ceramic Light

Varför ska du välja Ditec ®?
Det mesta kring Ditec ® handlar om att skapa fantastiska ytor. Men när det gäller vår yrkeskunskap,
kundrelationer och arbetssätt tar det ytliga slut. Du kommer till oss med din bil för att du vill ha den
bästa bilvården och servicen på marknaden och det ser våra certifierade fackmän till att du får.
Välkommen in till oss och boka tid!

I premiumpaketet ingår: Ditec Glasbehandling av vindruta och främre sidorutor, Ditec Textil/Skinnbehandling av stolar fram och bak, Ditec Fälgbehandling av 4st fälgars utsida

PERFEKT GRÄSMATTA VARJE DAG
KÖP INSTALLERAT OCH KLART*
HOS PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD

Prata med oss i butiken så hjälper vi dig att hitta rätt
robotgräsklippare för din trädgård.

Husqvarna Automower® 310
■■ Ytkapacitet: 1000 m²
■■ Maximal lutning 40 %

Husqvarna Automower® 430X
■■ Ytkapacitet: 3200 m²
■■ Maximal lutning 45 %

15.900:- nkl. moms -endast maskin 29.900:- inkl. moms -endast maskin

*Pris för installation varierar på tomt och modell

Gilla oss på facebook:
www.qctradgardsexperten.se

PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD
Järnringen 1
433 30 PARTILLE
Telefon: 031-340 28 24
Öppeder:
info@par lleskog.se
Måndag-fredag 7:00-18:00
www.par lleskog.se
Lördagar april-juni 10:00-14:00

VÄLKOMMEN TILL
SAMUELSSON & JERSBY
AUKTORISERAD TOYOTAVERKSTAD I PARTILLE
Vi utför Toyota originalservice, AC-service, bromsarbeten, oljebyten, snabbservice, motorreparationer,
fyrhjulsinställningar, besiktningsarbeten, avgassystem.
Dessutom säljer vi däck och har fri lånebil.

Ögärdesvägen 10 A i Partille I 031 – 44 57 47
Öppettider: Mån-Tors 7-16 I Fre 7-15
www.toyotapartille.se

