
Spørg oS
Hvilken dæktype passer til dit behov?
Skal vi finde den rigtige fælg til din bil?
Bliver dine dæk slidt for hurtigt?
Er dine dæk klar til vinteren?

Se flere Slagkraftige
DæktilbuD her

beSøg
bilmeSSen hjulShop

Svoldrupvej 13 | 9640 Farsø | 98 63 16 00 | bilmessen.dk

Alle tilbud gælder fra den 14. jan. 2015 til den 28. febr. 2015
eller så længe lager haves


  

Om DækCEntEr HimmErlanD
Det skal være nemt for dig at finde en lokal fagmand, der kan skifte dine
dæk og fælge til en konkurrencedygtig pris. Du kan på Dækcenter Himmer-
land nemt finde dig dæk og fælge til særdeles skarpe priser. Alle priserne er
inkl. komplet montering på bil.

HvEm Er DækCEntEr HimmErlanD?
DækCenter Himmerland er en del af Bilmessen, der ønsker at sælge dæk
og fælge til konkurrencedygtige priser. Vi håndterer dagligt både dæk og
fælge og er dermed klar til at give dig en kompetent vejledning i forbindelse
med køb af dæk og fælge. Ligeledes vil faglighed og sikkerhed være i top.

PrODuktEr
DækCenter Himmerland forhandler alle kendte dækmærker samt forskel-
lige økonomi dæk i god kvalitet. Herudover en række kendte og godkendte
fælgmærker. Ligeledes vægtes service højt - det er alle kvalificerede
montører, der med glæde vil byde dig velkommen på værkstedet.

PrisEr
Alle priser er inkl. montering og afbalancering - så ingen ekstra omkost-
ninger i forbindelse med hjulskift. Husk dette ved prissammenligning.
Desuden udbydes dæk og fælge billigt på grund af en stærk indkøbsaftale.
tjek selv - du bliver ikke skuffet.

Priser er inkl. moms og miljøafgifter. Ved køb af kompletsæt er dækkene monteret på fælgene, afbalanceret og klar til brug.

klik inD på
bilmeSSen.Dk

og beSøg
voreS nye
hjulShop

Priserne burde være DK billigste
Alle priser er inkl. Moms, men excl. montering og afbalancering
Ring og forhør om flere størrelser og vi har også varevogns dæk på lager

vinterDæk

Priserne burde være DK billigste
Alle priser er inkl. Moms, men excl. montering og afbalancering
Ring og forhør om flere størrelser og vi har også varevogns dæk på lager

185/65 R14 Goodyear kr. 450
155/65-R14 Goodyear & Michelin kr. 375
175/65-R14 Goodyear & Michelin kr. 375

215/55-R16 Goodyear kr. 875
225/45-R17 Michelin kr. 1.000

SommerDæk
195/65-R15 Goodyear kr. 400
195/50-R15 Goodyear kr. 425
175/70-R13 Michelin kr. 350

185/65-R14 Michelin kr. 400
165/70-R13 Michelin kr. 350


