Trekantens foretrukne bilhus
Henrik Christensen a/s er grundlagt i 1981 af Henrik Christensen og
har siden starten fungeret som mærkeforhandler. I starten var det med
forhandlingen af Simca (siden Talbot), men kort tid efter fulgte ligeledes
forhandlingen af Peugeot. Senest har vi udvidet forhandlingen til også at
omfatte Suzuki og Variant trailere.
Henrik Christensen a/s har afdelinger i såvel Vejle som Fredericia med let
tilgængelighed på begge beliggenheder.
Vores dedikerede medarbejdere arbejder alle for samme vision, nemlig at
være ”Trekantens foretrukne bilhus”.
Hos Henrik Christensen a/s finder du altid kompetent rådgivning, salg og
service.

Vi servicerer både i Vejle og Fredericia
Vejle
Valdemar Poulsens Vej 2
7100 Vejle
Tel. 75 82 37 66

Fredericia
Per Christensen

Ole Christensen

Vi er din autoriseret Peugeot forhandler!

Vesterballevej 7A
7000 Fredericia
Tel. 75 92 40 01
info@henrikchristensen.dk
www.henrikchristensen.dk

Service fra kun 98 kr. pr. måned
– så ved du hvad det koster
Hos Henrik Christensen a/s vil vi gerne hjælpe med til at holde din
bil i optimal og ikke mindst sikkerhedsmæssig forsvarlig tilstand.
Derfor tilbyder vi en yderst fordelagtig serviceaftale med flere ekstra
fordele fra kun kr. 98,-/md.
Du kender dine serviceudgifter, som endda er billigere end normalt,
og er sikret fordelagtige priser med rabat hvis andet trænger.

Dine fordele
Du beholder en god gensalgsværdi på din Peugeot med et autoriseret stempel
i servicebogen. Du er altid sikret en trafiksikker og korrekt serviceret bil med
vores specialuddannede Peugeot mekanikere. Vi har de rigtige værktøjer
til rådighed og bruger kun originale reservedele og nøjagtig den olie som
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Dækstand og dæktryk

Andre fordele

Tæthed af slanger, bundkar og trækaksler

Gratis synstjek, gratis karosserikontrol, gratis stenslagsreparation og

Olieniveau i gearkasse (hvis muligt)

gratis skift af pærer og viskerblade (du betaler kun for reservedelene).

Olieniveau i servostyring

Vi kører naturligvis bilen til syn gratis.

Bremsevæskeniveau og kogepunkt
Vi udlæser bilens hukommelse/computer med autoriseret måleudstyr

fabrikken anbefaler.
Når du benytter Henrik Christensen a/s er du altid sikret at din bil er ”up
to date”. Som autoriseret mærkeværksted har vi altid tilgængelighed til de
sidste nye opdateringer til din bil. Vi har de bedste eksperter med den rigtige

xuddannelse.

Af andre fordele kan nævnes
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Prisen fra de 98 kr. pr. måned kan variere, da den er betinget af bilmodel
Vi smører
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Gratis lånebil ved tillægsreparationer ud over service
Gratis lånebil ved skadeudbedring

og kørselsbehov.

Hængsler
Låse

Kontakt salgsafdelingen eller værkstedet for pris på denne attraktive

Kabler

service aftale til netop din bil.

Reservehjulsophæng
(hvis monteret)

Fordele og rabatter som vore storkunder
Motorgaranti op til 200.000 km*

Pris

Hvordan får jeg denne fordelagtige aftale?

Vi udskifter

x

Motorolie og motoroliefilter

Kontakt én af vore værksteder, og vi vil sørge for at tegne Budget Aftalen
ved næste besøg — eller når du ønsker det.

Fast månedlig betaling
Ved valg af hjulopbevaring hos os, skiftes hjuene gratis
Gratis lån af trailer
Gratis vask af bil ved service eller reparation

Vilkår og supplerende oplysninger
Du kan tegne aftalen samtidig med at du køber en Peugeot som er under 4 år.

Vejle		
Tel. 75 82 37 66
info@henrikchristensen.dk

Er du allerede den lykkelige ejer af en Peugeot under 4 år kan du tegne aftalen
* Se mere på www.peugeot.dk for vilkår

Hvad omfatter aftalen?

ved næste besøg, du kan også nå at tegne aftalen hvis du lige har fået lavet

Fredericia		

service og ønsker at få del i alle fordelene.

Tel. 75 92 40 01

info@henrikchristensen.dk
Fordele og rabatter på alt ekstra arbejde
Når din Peugeot er til reparation eller serviceeftersyn på vores værksted, får

Aftalen omfatter autoriseret basis serviceeftersyn efter fabrikkens

du rabat på arbejdsløn og reservedele, når du har en Budget Aftale (kan ikke

serviceintervaller, dog mindst en gang om året. Ud fra de forskellige punkter

kombineres med andre tilbud eller rabatter).

kontrolleres bilens generelle og sikkerhedsmæssige tilstand.
Gratis lånebil* ved reparationer og skadesudbedring
Vi kontrollerer bl.a.
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Ved kaskoskade og reparation, stiller Henrik Christensen a/s en gratis lånebil til

Viskerblade for og bag

rådighed i perioden, hvor skadesudbedringen eller reparationen udføres på vores

Sprinklerens funktion og indstilling

værksted. Lånebilen er inkl. 100 km kørsel, pr. dag, men eksl. brændstof. Ved

Lys og lygtejustering

overkørte km faktureres dette med 1,25 kr. pr. overkørt kilometer i perioden.

Styre- og bærekugler
Udstødningens stand og tæthed
Bremseskiver og klodser visuelt
Bremserne på bremseprøvestand

*Forsikring af lånebilen i perioden koster 75 kr. pr. dag.

Aftalen kan altid opsiges med 1 måneds varsel.

Kontak t
for mere
info

