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Til dig der ikke kan få nok af god  
service og tryghed i budgettet.
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Velkommen til   
Din Serviceaftale

Indhold

Velkommen til første skridt i Din Serviceaftale. 
Et praktisk abonnement, som indeholder alle 
serviceeftersyn efter fabrikkens forskrifter 
og gratis montering af pærer, viskerblade og 
påfyldning af sprinklervæske og olie i perioden 
mellem service. Og nå ja, altid fornuftige priser 
på reservedele. Altsammen for et fast månedligt 
beløb, som beregnes præcist efter din bil og dit 
kørselsmønster. Tryghed, hele vejen.
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Der tages forbehold for evt. trykfejl. Det er til enhver tid den månedlige  
pris og vilkår i den endelige kontrakt, der er gældende.



En skræddersyet 
 serviceaftale til 
 dig og din bil. 

Din Serviceaftale

Din Service- & 
reparationsaftale

Hos Din Bilpartner skal du ikke betale for noget, du 
ikke er. Her betaler du lige præcis det, du skal, for 
lige præcis Din Serviceaftale og tryghed i budgettet, 
service efter fabrikkernes foreskrifter, gratis skifte 
af viskerblade, gratis påfyldning af sprinklervæske 
mellem service og meget mere.

Det er hvad og hvordan du kører,  
der afgør  hvor lidt du skal betale  
om måneden. 

Alle serviceeftersyn, gratis påfyldning af 
olie, sprinklervæske mm.

Som din serviceaftale men med alle  
reparationer inkluderet.
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Alle pæreskift*
Gratis sprinklervæske ad libitum 
Olieskifte 
Skift af viskerblade*

Din Serviceaftale
Alle serviceeftersyn efter  
fabrikkernes foreskrifter

01 Pris eksempel:

ÅRGANG ÅRLIGT
FORBRUG AFTALE

Opel Karl 2017 15.000 24 mdr.

Peugeot 3008 SUV 2019 30.000 24 mdr.

Opel Karl

DKK/mdr.

DKK/mdr.

DKK/mdr.

DKK/mdr.

449,-

525,-

129,-

145,- VORES
ANBEALING

185,-*
Opel Karl

DKK/mdr. 255,-*
Peugeot 3008 SUV

DKK/mdr.

* Ovenstående er priseksempel. Prisen er inkl. moms

Opel Karl 1.1 benzin Peugeot 3008 SUV 1,5 d

Peugeot 3008 SUV

*Udgiften til viskerblade og pærer påhviler kunden.

VORES
ANBEALING



Reparationer
Alle sliddele udover dæk (tilvalg)
Bremser 
Udstødning 
Kontrol og evt. påfyldning  
af kølemiddel 

Bemærk

Din Service- & 
reparationsaftale
Indeholder udover fordelene   
i Din Serviceaftale også:

02

VORES
ANBEALING

VORES
ANBEALING

DKK/mdr.

DKK/mdr.

DKK/mdr.

750,-

DKK/mdr.

899,-

299,-

349,-

Aftalen omfatter driftsbevarende mekaniske og 
elektroniske reparationer, slitagerepartioner på 
bremser, kobling, aksler, udstødning, pærer, 
viskerblade*. Uforudsete reparationer på motor, 
gearkasse, differentiale, computere, katalysator. 
 For el-, hybrid- biler er følgende højvoltskom-
ponenter dog ikke omfattet: batteri, inverter, 
konverter og højvoltslader.

Pris eksempel:

419,-*
Opel Karl:

DKK/mdr. 676,-*
Peugeot 3008:

DKK/mdr.

*Maksimalt ét sæt viskerblade pr. år.

Opel Karl

Peugeot 3008 SUV

* Ovenstående er priseksempel. Prisen er inkl. moms

Opel Karl 1.1 benzin Peugeot 3008 SUV 1,5 d

ÅRGANG ÅRLIGT
FORBRUG AFTALE

Opel Karl 2017 15.000 24 mdr.

Peugeot 3008 SUV 2019 30.000 24 mdr.



 

Sammenlign de
to serviceaftaler
Men husk: Hvilken serviceaftale, der passer til dig, 
afhænger af, hvordan og hvor langt du kører. 
Kig forbi værkstedet, så skræddersyr vi sammen 
den bedste aftale til din bil.

Din Serviceaftale Din Service- og  
reparationsaftale

Motorolie + filter ü ü
Olie, også i mellem eftersyn* ü ü
Top olie i mellem service Tilvalg ü
Pollenfilter ü ü
Luftfilter ü ü
Brændstofsfilter (Diesel) ü ü
Tændrør (Benzin) ü ü
Bremsevæskeservice Tilvalg ü
Tandrem** Tilvalg ü
Viskerblade*** Tilvalg ü
Pærerskift*** ü Tilvalg

Bremser Tilvalg ü
Pærer, også i mellem service Tilvalg ü
Erstatningsbil / Lejebil Tilvalg Tilvalg

Adblue i mellem service Tilvalg Tilvalg

Hjulskift inkl opbevaring Tilvalg Tilvalg

Undervognsbehandling Tilvalg Tilvalg

Sprinklervæske mellem service ü ü
Nedbrud på motor/gear/El dele Tilvalg ü
Dæk Tilvalg Tilvalg

Vejhjælp Tilvalg Tilvalg

*Olie, også i mellem service – Hvis bilen kører med variable olieskift interval.
**Tandremsskift – Gælder kun indenfor aftalens periode

*** Viskerblade – Gælder udskiftning en gang årligt. Udgift til viskerblade 
og pærer påhviler kunden/bilejer.

Endnu flere muligheder!
Der findes mange flere praktiske tilvalg end listen her.  
Dem kan du høre meget mere om hos Din Bilpartner.



 

Tillægsydelser
Med Din Serviceaftale følger en masse 
muligheder for at gøre din hverdag med  
bilen mere mere enkel. Du får naturligvis en 
grundig gennemgang af disse på værkstedet. 

Indtil da må du nøjes med et par  
smagsprøver på de følgende sider: 



Synstjek Bremseeftersyn

Klargøring til syn

Batteritjek

Ferietjek

Stenslag reparation

Kør grønt-tjek

Eftersyn

Her gennemgår vi din bil og sørger for at finde de fejl  
og mangler, der kan påvirke synsgennemgangen.

Formindsk bremselængden og øg sikkerheden med bremseservice 
hos Din Bilpartner. Et bremseeftersyn  hos Din Bilpartner forlænger 
levetiden for din bils bremser  og sørger for, at bremserne ikke sætter 
sig fast eller  bliver ødelagt.

Hvis du ved, at der er fejl og mangler inden bilen skal gennemgå 
et bilsyn, kan du vælge at bestille tid til klargøring til syn hos Din 
Bilpartner. Du kommer ud til bilen og der er ikke mere strøm på batteriet. 

Hvordan kunne dette undgås? Hvis du valgte  at køre ind til din 
lokale Bilpartner og fik lavet et batteritjek!  Det tager ikke lang tid 
og på denne måde er du sikker  på dit batteris ydeevne.

Et ferietjek skaber tryghed. Der er stor forskel på hverdagskørsel 
og en lang tur sydpå med en fuldt læsset bil. Varmen, den ekstra 
vægt og de mange kilometer udsætter bilen for et pres, den ikke 
er vant til. Derfor er det en god ide at være sikker på, at bilen kan 
holde til turen.

Din Bilpartner tilbyder stenslag reparation på alle vores værksteder. 
Det handler bare om at finde et værksted i nærheden af dig, så sørger 
vi for, at din bil bliver så god  som ny – hvis skaden ikke er for stor til 
at kunne laves

De fleste vil gerne gøre noget godt for miljøet. Det vil du sikkert også. 
Og vi ved jo godt, at vores benzin- og dieselbiler udleder CO2. Den 
gode nyhed er, at du kan gøre noget for at køre lidt mere miljøvenligt 
i din bil – allerede i dag.



Hjulskifte & dækskift

Dækopbevaring

Lapning af bildæk

4-hjulsudmåling og sporing

Dækservice

Her sørges der for at både dækservice og dækmontering 
 er i orden. Ønsker du et tilbud på nye dæk kan dette ske 
i forbindelse med bestilling af tid til hjulskift.

Hos størstedelen af Din Bilpartners værksteder tilbyder  vi 
dækopbevaring. Så er dine dæk passet godt på i det halvår  
du ikke skal bruge dem.

Vi gennemgår dækket og ser om der er mulighed  for dæk- 
lapning, ellers hjælper vi dig med den helt rigtige løsning,  
så du kan komme sikkert og hurtigt videre.

Er bilen ved at køre helt af sporet?  lad os hjælpe dig med at 
komme tilbage på rette spor med en 4-hjulsudmåling og  
sporing af bil.



Bilpleje

Bilvask

Indvendig rengøring

Indvendig rengøring og bilpleje

Har du travlt i hverdagen og skal din bil alligevel på værksted? 
Så tilbyder nogle af vores værksteder vask af bil. Bilvask er en 
ekstra service disse værksteder ønsker at yde for dig.

Vi ønsker at hjælpe dig med at blive glad og forbedre din 
køreoplevelse med duften af ren bil. Tænk på den følelse du får, 
når du sætter dig ind i en helt ren bil. Den følelse vil vi gerne 
hjælpe dig med at opnå – for der findes næsten ikke nogen 
bedre følelse end at sætte sig ind i en ren bil.

Livet er for kort til ’beskidt arbejde’ – men vores mekanikere vil 
hellere end gerne gøre det for dig. Du kan nemt se om et af vores 
værksteder i nærheden af dig tilbyder bilpleje på vores online 
booking system. Her skal du blot indtaste din adresse og se om 
servicen udbydes i nærheden af dig.

Airconditionservice

Kabineopfrisker

Frisk luft i bilen holder dig vågen og opmærksom på køreturen, når 
luften bliver tør, fugtig, kold eller varm.  Din Bilpartner ønsker at din 
køreoplevelse er helt i top  og med et airconditionservice sørger vi for, 
at din køretur bliver mere behagelig.

Med en kabineopfrisker fra Din Bilpartner bliver dit klimaanlæg 
renset og desinficeret indvendigt, så du får vedvarende frisk luft i 
kabinen og kan køre afsted med et smil på læben.

A/C Service



Kig forbi dit lokale værksted,  
så laver vi sammen den bedste  

aftale til dig og din bil.

Din Bilpartner

www.dinbilpartner.dk


