
Prisgaranti! 
Jämför oss 

gärna!

Verkstaden för dig med en 
Volkswagen 2009 och äldre!

Direkt Express
Volkswagenkvalitet till bästa pris

Direkt Express Karlstad
Blockgatan 2 C (gamla On-Off ) Telefon 010-47 00 730

100% Volkswagen!

Direkt Express.



Direkt Express - Lecabs nya verkstadskoncept.
Direkt Express är till för dig som har en Volkswagen som är fem år eller äldre och 
söker prisvärda reparationer utan att gå miste om den verkstadskvalitet som du är van 
vid. Du behöver inte betala mycket för att få det allra bästa, vi ger dig
Volkswagenkvalitet till bästa pris. Jämför oss gärna! 

Vi utför t.ex:
•  Volkswagen Basservice - Prisvärd service för VW modellår 
 1985-2004 + inbyggd vägassistansförsäkring!
•  Snabba reparationer så som byte av avgassystem, bromsar, 
 stötdämpare och mindre motorreparationer m.m.
•  Påfyllning av olja/glykol/spolarvätska och fi lterbyte. 
•  Läs mer på vår hemsida www.lecab.se

Kom in eller boka i förväg!
Vi står alltid beredda att ta emot dig och din Volkswagen, även utan förbokning.
Detta innebär också att väntetiden kan variera men oftast hjälper vi dig omgående. 
Vi arbetar snabbt och utför bara de jobb som verkligen är nödvändiga för din bil. 
För att vara säker på att inte behöva vänta, ring och boka en tid på 010-47 00 730.

Direkt Express Karlstad
Blockgatan 2 C (gamla On-Off )
Telefon 010-47 00 730

10% rabatt! 
Teckna Volkswagenkortet och få 10% 
rabatt på material och 12 månaders
räntefri avbetalning helt utan extra avgifter.
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irekt Express Karlstad, Blockgatan 2 C

100% Volkswagenservice till
bästa pris. Vi matchar alla skrivna

off erter från andra verkstäder! 
Gäller arbete samt delar av
Volkswagen Originalkvalitet.

• Ring och boka tid eller kom förbi.
 Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 15/3 2015. 
 Gäller ej modellerna Phaeton & Touareg.

 2495 kr
Tids- och/eller körsträcksberoende 
tilläggsarbeten tillkommer. 
Förlängning av Mobilitetsgarantin ingår.

VW Basservice -04 1495 kr 
Vår prisvärda service för Volkswagen 
modell 1985-2004 med inbyggd 
vägassistansförsäkring.

Byte Bromsklotsar inkl material.

Polo, Golf -09  fram 1090 kr
Polo, Golf -09  bak 990 kr
Passat -06-09 fram  1290 kr
Passat -06-09 bak  1390 kr

Dina erbjudanden!
VW original intervallservice
Golf & Passat 06-09 bensin
Inkl Bromsvätskebyte + Kupéfi lter
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Direkt Express Karlstad

Prisgaranti! 
Jämför oss 

gärna!


