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Priserna är exkl. moms och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och gäller 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Vi reserverar oss för slutförsäljning och feltryck.

Visst är det väl härligt att det äntligen är dags för sommar igen. Ljuset är tillbaka 
och vi kan njuta av långa, härliga sommarkvällar och dagar fulla med sol, värme 
och bad. Med sommaren kommer semester med ledighet och avslappning. 

Sommar,  
sommar,  
sommar…

Passa på att serva bilen  
under semestern!
Våra butiker och verkstäder är tillgängliga även under sommaren och 
semesterperioden. Våra större orter, som normalt sett har öppet även på 
kvällstid, kan ha justerade öppettider med endast dagskift. Våra mindre 
orter har oftast öppet som vanligt. Vi har dock en lägre kapacitet under 
semesterperioden, så boka in din service i god tid. Varför inte passa på 
att boka in den när du har semester och bilen kanske står still?
Du hittar våra öppettider under sommaren på vår hemsida wistlastbuss.se 
eller på Google.
Skulle du få akut stopp på bilen längs vägen under sommaren finns vi  
alltid tillgängliga via Volvo Action Service på tel: 020-79 58 27.

boka 
bilservice 

under 
semestern



butiken är fylld av fina 
sommarerbjudanden!

Priserna är exkl. moms och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och gäller 2021-06-01 – 2021-08-31.  
Vi reserverar oss för slutförsäljning och feltryck.

Flipspeeder
360 spin, mjuka däck, USB-laddare och batterier medföljer. 
Storlek 16 cm. 2,4 GHz. Detta är sommarflugan för barnen!
Art.nr: 999TG1003

159:-Ord. pris: 195:- 

Nikko Racing
NYHET! Tar sig fram lätt i sand, snö och modd – det är inga problem 
för denna ”Pro Truck”. Vattentåligt chassi, snabbladdning med USB.  
3 st AA batterier ingår till fjärrkontrollen. Ett måste i sommar 
Art.nr: 99910061

399:-Ord. pris: 489:- 

Orrefors Pizzakit
Få den perfekta pizzan med detta kit. Pizzastenen säkerställer att du får en frasig botten 
och den medföljande hopfällbara pizzaspaden gör hanteringen enkel.
Art.nr: 999410850

499:-Ord. pris: 623:- 

hopvikbar Kylkorg
Den ultimata korgen med kylfunktion för fest ute i trädgården, 
stranden, poolpartyt, parken eller uteplatsen. Dubbla handtag gör 
den lätt att bära med sig. Höjd 70 cm och rymmer hela 35 liter.
Art.nr: 9991026

399:-Ord. pris: 429:- 

Kylbox 21 L
Bärbar och praktisk box för effektiv kylning eller uppvärmning. 
Kyleffekt på upp till 27 °C under omgivningstemperaturen. 
Inbyggt skydd mot urladdning av bilens batteri.
Art.nr: WAE9600013320

2263:-

Laddkabel 3i1
Letar du alltid efter rätt laddkabel till din enhet? Denna 
kabel ger dig smidigt tre olika kontakter i ena änden och 
tar bara upp en USB-port i den andra. Kabeln är 120 cm  
lång och ansluter till Lightning, Micro-USB och Type C. 
Koppla in den till din befintliga laddare. Läcker blå färg, 
flätad textil och en diskret Wist-gravyr.
Art.nr: WI13657

75:-Ord. pris: 95:- 

Dräger Alcotestare 4000
Det här är det självklara valet för dig som vill ha en säker alkotestare för dig själv 
och dina närmaste. Du kan diskret göra mätning när som helst, var som helst 

och får alltid trygga säkra besked. Den är precis lika säker som alla de övriga 
alkotestarna. Dräger tillverkar och som används av svenska polisen sedan 
2005, men smidigare i formatet och  enklare att använda. En professionell 
alkomätare i  konsumentformat.
Art.nr: KI D3706318

2316:-


