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KANONERBJUDANDEN
TILL FÖRETAGARE!
Förmånliga företagsrabatter
Attraktiva grossistpriser
Vi på Däcktoppen kan däck! Vi har flera års erfarenhet och sätter alltid
kunden i fokus. Vi har däck och fälgar till de flesta bilmodeller och har även
en avancerad verkstad för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.
Vi utför reparationer, montering, balansering och däckbyten på plats.
Vi erbjuder även förvaring av dina däck på vårt däckhotell.

Östergärde industriväg 410, 417 29, Göteborg • Telefon: 031-381 18 18
info@dacktoppen.se • www.dacktoppen.se
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Meguiar’s har över 100 års erfarenhet (sen 1901) och är ett globalt företag som finns i
100 länder världen över och drivs av passion för bilvårds produkter.
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Klipp u ut och ta med!
Klipp

20 % RABATT
PÅ LACKFÖRSEGLING
ELLER HELREKOND
(gäller t.o.m. 30/9)

Klipput och ta med!

SPOT REPAIR
Vi hjälper dig att laga
småskador och repor
i lacken!
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SLÄPVAGNCENTER

Italiensk Bistro & Delikatesser • Catering & Event

Behöver du en
släpkärra i Göteborg?

• UTHYRNING
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING
Öppettider: Mån-Fre 9-18 • Lördag 9-14
Lunch 13-14 • Söndag/helgdag stängt

Italiensk Bistro
& Delikatesser
Da Bello Deli / Enoteca

After work

V äl ko m na !

Tuve Kyrkväg 200, Säve
Tel. 031-228 145 • E-mail: ssv@live.se
slapvagncentergoteborg.com

Aperitivo • 16.30-21.30 på fredagar

Italiensk buffe + 1 dryck 179:Enoteca: Jöns Rundbäcks Plats 4, 417 05 Göteborg

Deli: Gustav Dalénsgatan 7F , 417 24 Göteborg (Kvillebäcken)
Enoteca: Jöns Rundbäcks Plats 4, 417 05 Göteborg
Tel. 0735-03 09 03, 0705-40 48 31 • www.dabello.se

DAGS ATT SE ÖVER BILEN?
Låt oss se över din bil innan du ger dig ut på nästa äventyr
på vägarna, så minskar risken för obehagliga överraskningar.
Vi servar och reparerar de flesta bilmärken, med bibehållen
nybilsgaranti om sådan finns. Vi jobbar med reservdelar
motsvarande originalkvalitet och vi lämnar tre års funktionsgaranti på dessa.
När du servar bilen hos oss så ingår en vägassistansförsäkring som omfattar tekniska fel och punktering.
Den gäller i ett år och förnyas vid varje servicetillfälle.

BRAB AUTOSERVICE

Södra Hildedalsgatan 7, Göteborg, tel. 031-730 32 46
brabautoservice@autoexperten.se
Öppet: Mån–fre 7.30–17.00

www.autoexperten.se

Klipp ur kupongen och tag med till oss!

Värdecheck

500 kr

När du servar eller reparerar din bil för minst 2500 kr
så får du 500 kronor hos oss på BRAB Autoservice.
Ta med checken vid bokningen eller när du lämnar in bilen.
Gäller under hela 2019.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Välkomna till en av Sveriges största återförsäljare

TOBAK OCH SNUS TILL

NETTO-

PRISER

Vi har över 1000 olika
trikåtyger i lager!

Från 79:MEDTAG ANNONS OCH FÅ
10% PÅ ALLA TYGER

Gäller t.o.m. 30/9

!

Stort utbud
av härliga
Trikåtyger i
butiken och
på webben.

Service & rep av alla fabrikat. Nytt & beg.
Öppettider: Mån–Tor: 9–18, Fre: 9–16.30
Aröds Industriväg 76
Tel: 031-22 41 98 Mob: 0736-72 48 10
info@symaskinsexperten.se • www.symaskinsexperten.se

ÖVER 200 SORTERS SNUS!

Massor av fina
erbjudanden
i butiken.
Välkomna!

VI FYLL

ER

5 år!

Gustaf Dalénsgatan 22
Göteborg • 031-55 53 56
Följ oss på Facebook

Arnoldz
Pizza & Grill

Eketrägatan 25 · Tel. 031-22 51 95

Lunch 75:kl. 11.00-15.00

Inkl. bröd, kaffe, dricka 33 cl och sallad.

l Hemlagad pannbiff
l Egengjorda hamburgare (150g)
med pommes/mos
l Pizza 1-41
l 2 bamse med äkta mos
l Valfri sallad
l Kebabtallrik
l Kycklingtallrik
l Köttbullar med äkta mos

ALLA BAUGUETTER 30:-

ALLTID ÖPPET. 7/24

Även Online Pizza.Hemleverans 19.00-05.00.
Avhämtning 7/24.Tel 031- 22 51 95 • Hjärtligt Välkomna!
Arnoldz pizza & Grill

mer energi i vardagen

Gym
Kondition
Fria vikter

Crosscage
Gruppträning
Seniorklubb

Funktionell träning
Wellness Online
TRIGGZ Bonusprogram

Sol & relax
Barn- och ungdomsträning
Generösa öppettider

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

MED FRISKVÅRD HOS OSS!

