
Ett urval av våra erbjudanden under kvällen:

Ta del av våra erbjudanden 
- betala med ditt Skobeskort!
Skobeskortet är ett kostnadsfritt kreditkort 
som gör ditt liv med bilen lite enklare.  
Kom in till oss så berättar vi mer.

Vi bjuder på underhållning 

och korv med bröd!

Upptäck en enklare bilekonomi
- ladda ner CarPay idag!
CarPay är en kostnadsfri app där får du en 
smart översikt över hela din bilekonomi: från 
saldo och transaktioner till sparkonto, billån 
och leasing. Allt samlat inklusive dina bonu-
scheckar. Nu kan du även betala ditt  
verkstadsbesök direkt i appen.

Boka tid för service
- få bilvårdskit på köpet!
Passa på att boka din tid för kommande 
service under kvällen och få ett bilvårdskit 
på köpet.

Boka tid för hjulinställning
- till rabatterat pris.
Du betalar endast 895 kr för din hjulinställ-
ning om du bokar din tid under kvällen.  
Ord.pris 1 150kr.

Fördel Skobes
- ett förmånligare bilköp.
Köp en begagnad bil hos oss och finansiera 
med Skobes billån*. 6 månader fri försäk-
ring, fritt däckhotell första säsongen, 20% 
rabatt på serviceavtal och 20% rabatt på 
nya vinterhjul.
* gäller bilar av ett värde för minst 50 000:-

Låt oss vårstäda din bil
- få 20% rabatt.
Boka tid för bilvårdspaket Medium* under 
kortkvällen och få 10% i extra rabatt. 
Betala endast 895:-. Ord.pris 995:-
 

* Utvändig handtvätt inkl. avfettning, rengöring av dörrkarmar, 
invändig rengöring och fönsterputs.

Stenskottslagning
- för endast 99 kr.
Vi erbjuder stenskottslagning under kvällen. 
Gäller för dig med försäkring via någon av 
våra märkesförsäkringar. Från endast 99 kr.

30 öre i drivmedelsrabatt på TANKA*
- mellan kl. 17.00 - 20.00

50% rabatt på våra TVÄTTA-stationer*
- hela dygnet från 00.01-23.59

* 20 öre i extra drivmedelsrabatt utöver den rabatt på 10 öre 

som du alltid får vid betalning med Skobeskortet.

* Finns i Nyköping, Vimmerby, Motala & Vetlanda.


