Maskingatan 5
Tel 0492-662 00

VETLANDA

KISA

Industrigatan 31
Tel 0383-596 00

Kalmarvägen 20
0494-153 00

NYKÖPING

OSKARSHAMN

Gumsbackevägen 4
(Bilförsäljning)
G Norrköpingsvägen 1
(Verkstad)
Tel 0155-752 00

Inkörningsvägen 2
Tel 0491-897 00
HÖGSBY (endast verkstad)

Verkstadsgatan 5
0491-209 93

KATRINEHOLM

Starrvägen 9
Tel 0150-733 00

VÄSTERVIK

Breviksvägen 70
Tel 0490-695 00

www.skobes.se
Vi har alltid ett stort urval av begagnade bilar i vårt lager.
På vår hemsida kan du också boka service och hjulskifte.
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VIMMERBY

Ågatan 36
Tel 0140-694 00
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VARMT VÄLKOMMEN TILL SKOBES BIL

Bolmängsgatan 1
Tel 0157-123 80

NLIGT HEL

E

Vi hoppas att du blir riktigt nöjd med ditt bilköp hos oss. Du är
alltid välkommen tillbaka om du vill serva din bil, få hjälp med
hjulskifte eller köpa tillbehör. Vi finns här för dig.

FLEN

Vintergatan 9
Tel 0141-22 75 00
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Vid bilköp har du möjligheten att teckna en bilförsäkring via
Volvia, Renault Försäkring eller Dacia Försäkring. Gemensamt
är att du får en skräddarsydd försäkring med snabb och enkel
skadehantering direkt i vår verkstad. Köper du annat bilmärke
kan du teckna en försäkring hos Volvia i samband med billån.
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TECKNA FÖRSÄKRING VIA OSS

KONTAKTA OSS FÖR ETT
SMIDIGT BILÄGANDE
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VOLVOKORT – DITT FÖRMÅNSKORT
Volvokortet ger dig bl.a. drivmedel och tvätt till lågpris, räntefri
delbetalning i fyra månader och bonus på alla dina köp. Dessutom
får du alltid lokala erbjudanden hos oss. Med appen CarPay kan
du se allt från saldo och transaktioner till sparkonto, finansiering,
erbjudanden och inte minst din bonus. Intjänade bonuscheckar kan
lösas in direkt via appen mot drivmedel på Tanka eller biltvätt på Tvätta.
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Gäller för Skobes Bil SKOBES Selected och omfattar i
huvudsak maskin- och elektronikrelaterade komponenter.

OMFATTNING

Vad är
SKOBES Selected?
När du köper begagnad bil hos oss vill vi att du ska ha ett enkelt
och tryggt bilköp och slippa obehagliga överraskningar. Visst låter
det självklart, men hos oss är det mer än bara ord. Därför erbjuder
vi en begagnatgaranti som ger dig extra trygghet. Garantin är en
av de mest generösa på marknaden.

BEGAGNATGARANTIER
PERSONBIL
24 MÅNADERS GARANTI ELLER 2000 MIL

• Personbilen ska vara under 5 år (räknat från första
registreringsdatum)
• Max 10 000 mil vid köptillfället
• Gäller i 24 månader från köpdatum eller max 2 000 mil
6 MÅNADERS GARANTI ELLER 500 MIL

• Personbilen ska vara under 7 år (räknat från första
registreringsdatum)
• Max 15 000 mil vid köptillfället
• Gäller i 6 månader från köpdatum eller max 500 mil

KVALITETSTESTAD OCH
KONTROLLERAD
Alla våra bilar genomgår ett omfattande test innan de kommer
ut till försäljning. Några av de komponenter och funktioner som
vi kontrollerar är:
•

Motor, bromsar och drivlina

•

Framvagn, styrning och bakhjulsupphängning

•

Fjädring och stötdämpare

•

Klimatanläggning

•

Avgassystem

•

Att service är utförd enligt tillverkarens föreskrifter inkl.
oljebyte, oljefilter och kamremsbyte vid behov

•

Att bilen är polerad och invändigt rengjord
(Gäller ej outletbilar)

•

Att kaross och lack är besiktigad och godkänd
(Gäller ej outletbilar)

MOTOR
(För framdrift av bilen)

ELSYSTEM
(Avser elektriska fel)

Motorns tändsystem. Motorfel som
påverkar motorns gång, grenrör (ej rost),
katalysator (ej rost), avgassystem.

Elfönsterhissar, elspeglar, elinfällbara
backspeglar, värme i backspeglar,
centrallåsenhet. Alla styrenheter, torkaroch spolarmotorer, huvudstrålkastare för
LED-, laser- samt xenonljus med givare
(ej glas), kombinationsinstrument, färddator,
farthållare, regnsensor inkl.. reglage o givare,
rattlås/tändningslås o kortläsare (ej nycklar o
kort), samt elektrisk parkeringsbroms.

KOPPLING
Lameller (ej utslitna), slavcylinder,
huvudcylinder och slang,
dubbelmassesvänghjul (ej pedalställ).

VÄXELLÅDA
Packboxar, justeringar, vajrar, växellägesgivare, spakställ (ej belysning).

KYLSYSTEM
Allt som har med kylvätska att göra,
värmepaket, kylare, slangklämmor, termostat,
vattenpump, värmeventil (inkl. bensin/
dieselvärmare o elvärmare till flexifuel),
följdskador efter kylläckage.

STYRNING
Styrväxel, servopump, länkarm, styrstag,
kulled, spindelled, p-ända, rattaxel,
krängningsstag, hjulinställning i samband
med komponentbyte.

DRIVLINA
Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager, baka xel,
kardan, packboxar, Haldex.

BRÄNSLESYSTEM
Bränslepump, spridare, tryckventiler,
tankarmatur, bensinmätare och givare,
elektronik för bränslesystem (ej tank,
ledningar, filter).

BROMSSYSTEM
ABS: givare, hydraulenhet, kuggkrans,
styrenhet, huvudcylinder, hjulcylinder,
bromsrör, slangar, bromsok (ej rost el.
rengöring).

KLIMATANLÄGGNING
Reglagepanel, tork, kupéfläktmotor,
kondensor osv, spjällmotorer, luftkvalitetssystem, kompressor, evaporator, givare,
ventiler, värmeväxlare, slangar och rör.

FJÄDRING
Stötdämpare, fjäder, nivåmatic, pump
till luft/hydraulfjädring, bärarmar,
bussningar i fram- och bakvagn.

FABRIKSMONTERAT
INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSSYSTEM
Radio, CD-spelare/-växlare,
högtalare, slutsteg, subwoofer,
aux- och bluetoothuttag, antenn,
anntennförstärkare, GPS, bildskärmar/
display, parkeringshjälp inkl. givare,
telefon, handsfree, mikrofon och
Volvo On Call.

FABRIKSMONTERADE
SÄKERHETSYSTEM
Collision Mitigation System, Adaptive
Cruise Control, Distance Alert, Collision
Warning with Auto Brake, Driver Alert
Control, Lane Departure Warning, City
Safety, Hill Descent Control, Roll Stability
Assist, Blind Spot Information, Emergency
Brake Light samt Whiplash Protection
System.

AIRBAGSYSTEM
Alla airbagar inklusive sensorer
och kablage.

OMFATTAR EJ
Batterier. Skador som beror på slitage,
väta, rost, försumlighet, tävling eller
träning för tävling, motortrimning*,
stöld, brand, trafikolycka eller annan
yttre olyckshändelse. Skador uppkomna
genom användning av komponenter
som avviker från bilens seriemässiga
utförande.
För att garanti ska gälla ska
tillverkarens anvisningar beträffande
service följas.
* Ingår dock för Volvobil med Volvos Effektoptimering (originaltrim) installerat hos en
av Volvo auktoriserad Volvohandlare.

