Kig ind og få et GRATIS olietjek!

Engelykke AutoService
Nemt, enkelt og billigt!

Ved k
øb af
olie
medf
ø
l
g
e
grati
s opf r én
yl
af sp
rinkle dning
rvæs
ke

Værkstedet er centralt beliggende på Hånbækvej 63 i Frederikshavn.
Vi har ca. 120 kvm. værksted med næsten alt det tekniske testudstyr, der skal til for at reparere biler i alle aldre og i de fleste mærker.

BILLEDE AF
VÆRKSTED

BREMSERENS
inkl. rens, justering
og smøring
• Korrekt vedligeholdelse er alt afgørende
for din SIKKERHED og for LEVETIDEN
på dine bremser
• Det anbefales at dine bremser renses
minimum én gang årligt

Eksempel på bremseskive
der ikke er vedligeholdt

Engelykke AutoService
v/Martin Henriksen
Hånbækvej 63
9900 Frederikshavn
Tlf. (7.30-16.00): 61 26 16 34
Mail: info@autosite.dk
Web: www.autosite.dk

Martin er indehaver, og han står for den daglige planlægning og drift.
Martin er uddannet mekaniker, elektromekaniker og Renault tekniker, men han er i stand til at reparere og udføre service på stort set
alle bilmærker.

Engelykke AutoService v/Martin Henriksen
Hånbækvej 63 • 9900 Frederikshavn • info@autosite.dk • www.autosite.dk

FORÅR

SPORING
699,-

• Ombytning af hjul (sæsonskift)...

199,-

4-sporingsudmåling.......................
Inkl. justering

• Ombytning af hjul (sæsonskift)...
Inkl. opbevaring

399,-

Tegn på forkert sporing:

• Skift af løse dæk ....................
pr. aksel

199,-

-

Rattet står skævt når der køres lige ud

-

Bilen trækker til højre/venstre når du slipper rattet

• Afbalancering af 4 hjul..............

399,-

-

Dårlig selvopretning

• Airconditionservice.................. 499,Incl. 100 gram kølemiddel (R134A)

-

Forkert dækslid på yder- og indersiden

Fordele ved korrekt sporing:

BOSCH KVALITETS
VISKERBLADSÆT
til forruden

Personbiler:
Nu kun: 289,Normal: 375,-

Varebiler:
Nu kun: 299,Normal: 390,-

+ Øget vejgreb

Spar
23 %

+ Optimalt dækslid på hele dækkets overflade
+ Bedre brændstofsøkonomi

PHILIPS
Forlygtepære fra............................................ Kun
Inkl. montering

84,95

H7 55W - giver 30% ekstra lysudbytte
end standard H7
Normalpris: 150,- .............................................. NU 99,H7 55W LongLife – 4 x længere levetid
end standard H7
Normalpris: 180,- ........................................... NU 129,H4 60/55W – giver 30% ekstra lysudbytte
end standard H4
Normalpris: 135,-......................................... NU 84,95,-

