Enkelt och tryggt bilägande
Med lång erfarenhet och bred kunskap gällande bilreparationer är vi stolta över
att vara ett av de äldsta bilservice och verkstadsföretagen i Småland. Personlig
service och noggrant utförda arbeten av våra egna mekaniker samt korta bokningstider är två av de faktorer vi anser bidrar till riktigt nöjda bilägare. När du
reparerar din bil hos oss finns möjligheten att hyra en bil till ett förmånligt pris
under tiden vi arbetar med din bil.
Problem med bilen, stora som små - välkommen till vår Alfa Romeo och
Jeep-auktoriserade verkstad i Växjö!

Fast månadskostnad för bilens service
Teckna 3 års serviceavtal i samband med bilköpet hos oss.
Från 249 kr/månad.

Att finnas är att synas

En kopia är banal - Vi presenterar äkta original

Sebastian Sandin
0470-71 91 13
sebastian.sandin@kronobergsbil.se

Kronobergs Bilaffär - MER ÄN EN BRA BILAFFÄR.
Kronobergs Bilaff r AB, Hejaregatan 6, 352 46 V xj
www.kronobergsbil.se - Tel 0470-71 91 00
ppettider: M ndag-Fredag: 09.00-18.00 - L rdag: 10.00-15.00

Bränsleförbrukning vid blandad körning / CO2 utsläpp: Alfa Romeo Giulia 5,2-8,8 / 137-198. Alfa Romeo Stelvio 6,4-9,2 / 167-209. Jeep Renegade 2,2-7,3
/ 49-173. Jeep Compass 2,2-6,8 / 49-155. Jeep Wrangler 7,6-10,0 / 197-213 enligt WLTP. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilden är extrautrustade.
Med reservation för sedvanlig kreditprövning, eventuella tryckfel och lokala avvikelser. Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-12-31 och i mån av tillgänglighet.
Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

Lorem ipsum
Inte som alla andra

Lorem ipsum

Hej Företagare!

Bilmodell

I ett hav av bilmärken där många försöker kopiera varandra vill vi på Kronobergs Bilaffär
berätta kort om några av våra unika original. Precis som havet av bilar finns det lika många
företag. Att finnas är synonymt med att synas, vi vill inspirera dig och ditt företag att göra
det och njuta av åkturen i en tjänstebil olik andra, ett original som tonar upp identiteten och
skiljer sig från mängden och tillverkare som kopierar varandra idag.

Alfa Romeo Giulia Sprint

Ord. ca pris Vårt pris Leasing per månad
inkl. moms inkl. moms
exkl. moms*
402 000 kr 369 000 kr
2 499 kr

Alfa Romeo Stelvio

454 000 kr

409 900 kr

2 775 kr

Jeep Renegade Limited 4x4 aut

311 900 kr

289 900 kr

1 950 kr

Jeep Compass Limited 4xe aut plug-in hybrid

454 900 kr

421 000 kr

2 795 kr

Jeep Wrangler Sahara 5d, 272 hk aut

593 000 kr

549 000 kr

3 659 kr

*Leasingperiod 36 månader. 50% restvärde. 25-27% i förhöjd första hyra.

U P P T Ä C K N YA J E E P

PLUG-IN HYBRID ELECTRIC

I N S P I R E D B Y N AT U R E
®

Jeep® - Ett kraftpaket i världsklass
Om vi säger äventyr och frihet, vad tänker du då?
I över 75 år har Jeep levererat möjligheten för förare att ta steget både längre
och högre. När du sätter dig bakom ratten vet du att du tar dig fram oavsett
terräng eller väderprognos, en kraftfull frihet som ligger i toppskiktet när det
kommer till bilmärken och framkomlighet. Att driva företag är ett äventyr i
sig, vi presenterar möjligheten för dig som företagare att ta dig friheten att ta
dig längst fram både geografiskt och på marknaden i ett riktigt original.
Modeller
√ Wrangler √ Compass* √ Renegade*
För 4xe PLUG-IN HYBRID gäller
√ Klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr
√ Förmånsvärde 1 076 kr vid 50% marginalskatt
√ Vägskatt 360 kr/år

Från 1 950 kr/mån
SKÖNHET, PRESTANDA OCH KÖRGLÄDJE I PERFEKT HARMONI

THE POWER OF CONFIDENCE

Från 2 499 kr/mån

*Finns även som Plug-in hybrider, 4xe. Du väljer mellan diesel, bensinmotor eller laddhybrid.
Vi har även en v8 med 717 hästkrafter.

Alfa Romeo - Den italienska skönheten
Skönhet och funktionalitet, känslan av en Alfa Romeo. Drivna av en ständig
strävan efter teknisk utveckling och passionen att leverera en inspirerande
körupplevelse, skapar Alfa Romeo mer än bara en bil. Med en första plats
sedan 1910 är vår tanke är att du som företagare strävar efter samma sak.
Vi presenterar möjligheten för dig att ta ditt företag steget längre, bakom
ratten i en maskin som lämnar intryck. Det ska kännas, inte bara synas det är att vara äkta.
Modeller
√ Alfa Romeo Giulia
√ Alfa Romeo Stelvio SUV.
Giulia finnas med diesel eller bensinmotor, Bakhjulsdrift eller 4x4, motorer
från 160 hästkrafter, upp till 540. Stelvio SUV finns med diesel eller bensinmotor och 190 - 280 hästkrafter.

