Uvildig kvalitetskontrol
Alle AutoPartner værksteder gennemgår uvildig
kvalitetskontrol

Vi ved, hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg ved at køre din bil på værksted. At du kan stole på, at vi behandler både dig og din bil ordentligt.
At kvaliteten er i top, fra du kommer til du går.

Derfor kvalitetskontrollerer FDM nu alle AutoPartner
værksteder mindst én gang årligt.
FDM kommer uanmeldt og tjekker bl.a., om arbejdet på din bil er udført
fagligt korrekt, om fakturaen stemmer – dvs. du betaler ikke for mere end
det udførte arbejde. FDM kontrollerer f.eks. også, om der er ekstra ting på
bilen, der bør repareres.

Kør ind og stol trygt på at

DU KOMMER
SIKKERT FREM

Din lokale AutoPartner

Din lokale AutoPartner kan henvises på tlf. 87 45 44 44 eller www.autopartner.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

AutoPartner
kvalitetskontrolleres
af FDM

Vejhjælp hos
AutoPartner
Tegn et vejhjæpsabonnement hos dit lokale AutoPartner værksted.
Hos AutoPartner kan du nu tegne et vejhjælpsabonnement. Abonnementet kan tegnes for 12
eller 24 mdr. og dækker bl.a. tekniske nedbrud på
biler under 3500 kg.

Vagtcentral
AutoPartner Assistance tilbydes i samarbejde med
DK Assistance, der sidder klar ved telefonerne
24 timer i døgnet, 365 dage om året, til at yde en
hurtig og effektiv hjælp, uanset hvor du har brug
for assistance. Assistance formidles direkte via
vores Vagtcentral.

AutoPartner BASIS
eller PLUS abonnement
Basis abonnement
• Startsvigt
• Hjulskift
• Bjærgning og fritrækning
• Døroplukning
• Bugsering til dit lokale AutoPartner værksted, hvis du er indenfor en radius
af 15 km, ellers bliver bilen kørt til det nærmeste AutoPartner værksted.
Normalpris kr. 389,-

PLUS abonnement
Dækker det samme som BASIS abonnementet, dog bliver din bil altid fragtet
retur til det AutoPartner værksted
som du har tegnet abonnementet hos.
Normalpris kr. 598,-

For mere information kontakt dit
lokale AutoPartner værksted.
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Pris
289,pr. år

Pris
489,pr. år

