33%
rabat

Altid
fordelagtig
Stenslag i bilruden?

Stenslag i bilruden?

Har du været uheldig at få et mindre stenslag i din bilrude, er det vigtigt, at du får det
repareret. Stenslag gør nemlig din rude svagere, og hvis du ikke får det fixet risikerer
du, at ruden revner. Hvis stenslaget sidder i dit synsfelt, kan det desuden sætte din og
dine medtrafikanters sikkerhed på spil.

33% RABAT PÅ REPARATION

Langt de fleste stenslag kan repareres, og som medlem af Klub Tidende får du
frem til 1. maj 2019 33% rabat på reparation af stenslag hos Borgmesterbiler,
Borgmester Nielsens Vej 126, Rønne.

Normalpris

Langt de fleste stenslag kan repareres, og som medlem af Klub Tidende får du
frem til 1. maj 2019 33% rabat på reparation af stenslag hos Borgmesterbiler i Rønne.

KLUB TIDENDE PRIS

Normalpris: 375,- Klub Tidende pris: 250,- Prisen er inkl. moms.

Kr. 375,-

KR. 250,-

Tilbydes af BORGMESTERBILER
Borgmester Nielsens Vej 126, Rønne · Tlf. 5691 0080

Bemærk: Det er de fleste stenslag der kan repareres. Dog kan stenslaget være for stort
til, at det kan fixes. I så fald vil Borgmesterbiler vejlede dig om, hvad der er det bedste
at gøre i dit tilfælde.
Tilbuddet kræver, at du bestiller tid på tlf. 5691 0080 eller på værkstedets adresse,
samt at du medbringer og fremviser dit blå Klub Tidende kort ved reparationen.
Tilbuddet gælder frem til 1. maj 2019.
Som abonnent på Bornholms Tidende er du automatisk medlem af Klub Tidende. Her har du adgang til specielle rabatter og tilbud af meget forskellig art. Blandt andet vil du kunne opleve mange forskellige foredrag, talkshows og arrangementer i avisens nye foredragssal i bladhuset i Nørregade i
Rønne. For at benytte tilbudene skal abonnementet være gyldigt på købsdagen og på dagen for arrangementet/rejsen. Hvis ikke andet er nævnt i teksten, gælder tilbuddet hele husstanden. Her er ét af de mange tilbud, og klub-universet udvides løbende, så hold dig opdateret om, hvilke fordele du
har som abonnent på Bornholms Tidende på tidende.dk/klubtidende

Tråden i bornholmernes historie

