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HEJ GRANNE!
Välkommen till

Vi heter Rebecka & Christophe och
vi bor här i Sävedalen.
Efter 10 års erfarenhet vardera i bransc
hen och närmare 1000 sålda
bostäder driver vi nu mäklarfirman
MOHV med fokus på Partille komm
un.
Har du funderingar kring ditt boend
e är du välkommen att kontakta
oss.
Det gäller oavsett om du bara vill
bolla vad som kan vara värdehöjande
vid en
renovering eller om du faktiskt har
planer på att flytta.

Fordoncenter
Göteborg AB

Erbjudande villa:
Passa på att fotografera trädgården
under vår/sommar, men sälj när
det passar dig.
Ingen kostnad förrän du säljer.
Påbörjar du ett samarbete med oss
nu så ingår stylingkonsultation och
flyttstäd.
Erbjudande bostadsrätt:
Påbörjar du ett samarbete med oss
nu så ingår stylingkonsultation och

flyttstäd.

Vi hörs!

Du behåller din nybilsgaranti
när du servar din bil hos oss!

CHRISTOPHE HUMBLOT

Reg. Fastighetsmäklare
&
0761-47 78 38
christophe.humblot@mohv.se

REBECKA POLHEM
0736 99 47 01

SOLSKYDD

MÄKLARFÖRETAGET MOHV |
MOHV.se

EN MÄRKES OBEROE NDE VERKSTA D SOM UTFÖR SERVICE
OCH REPARAT ION AV PERSONB ILAR & TRANSPO RTBILAR

BOKA TID FÖR MÄTNING - HELT KOSTNADSFRITT

Massorkisr
med maanden
erbjud iken
i but

Basservice

1299:-

Motorolja upp till 5L, filter, Avtappningsp

lugg
ink däckskifte. Gäller till och med 2021-0
4-30.

Erbjudande!

3 års

garanti på
reservdelar

2 års

garanti på
arbete

Öppet tider: månd ag-fre dag
8-17,
lör-sö n stäng t, lunch 12-12 :45

Broda lsväge n 11B, 433 38 Partill
e
tel: 031-7 13 76 76, 0767- 67 27
77
e-pos t: info@f ordon cente r.com

kis
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50%

Vi utför även service på husbilar

Kontantfri verkstad

av monterinngs
kostnade
r t.o.m. 30/4 2021
Erbjudandet gälle ineras med
och kan ej komb
en
andra erbjudand

ER • PERSIENNER • SCREEN

MARKISER • LAMELLGARDINER • PLISSÉGARDINER • RULLGARDIN

VI HAR FLYTTAT!
Ny adress: Industrivägen 49, Sävedalen
Tel. 0790-57 54 15 • www.jpss.se

en
Välkomm
till oss!

MOHV, Fordoncenter Göteborg AB och JP Solskyddsprodukter
valde ibladning i Din Bostadstidning Partille/Lerum

