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Vi firar våra första 90 år  
med massor av finfina erbjudanden  

i Ystad, Sjöbo och Simrishamn. 
Välkommen till en helg fylld med erbjudanden och  

klipp som endast gäller under Crazy Days.  

Crazy DaysCrazy Days  på privatleasing

Tanka och tvätta till galet  
bra pris hos Bil Bengtsson

Passa på att köpa nya till Crazy Days-pris.  
Dessutom byter vi dem åt dig utan kostnad!  

Köp TORKARBLAD till vindrutan  
och få 90:- rabatt 

Passa på att köpa produkter ur den omtyckta proffserien!  
Välj mellan Interiorcleaner, Wheelcleaner, Power-clean,  

Bugremover, Windowclean och Microfibre-duk.  
Ordinarie pris 63-84:-

Endast 90:- för  
2 LAHEGA BILVÅRDSPRODUKTER!

Betala endast 90% vid köp av vinterdäck.  
Crazy Days-rabatten gäller vinterdäck till ord pris  

och vid bokning av däckbyte. 
Erbjudandet gäller Michelin och Pirelli vinterdäck.

Köp dina nya vinterdäck  
hos Bil Bengtsson!

Boka service i helgen och betala 90% av ord. pris.  
YTTERLIGARE 5% RABATT  

vid betalning med CarPay-appen.  
Erbjudandet gäller vid bokning på plats och skall ske  

senast 30 november 2020. 

Serva din bil till Crazy Days -pris

Boka service under helgen och  
betala 90% av ordinarie pris.  
Erbjudandet gäller vid bokning på plats  
och skall ske senast 30 november 2020. 

Sista chansen för 2020 års modeller

UTFÖRSÄLJNING AV NYA VOLVO 2020  

UPP TILL       TUSEN KR RABATT

SUV - byggd för att köras,  
designad för att synas.

RAV4 Hybride AWD Executive, Premium pack gråmetallic  

419.000:- (ord pris 443.559:-) 

RAV4 Hybrid AWD Activ Komfortpaket gråmetallic  

349.000:- (ord pris 373.100:-) 

TOYOTA RAV4 FÖR OMGÅENDE LEVERANS! 

 Crazy Days - 25 begagnade Toyotabilar  

med TKG-garanti i 10 år!

Helgen 23-25 oktober Helgen 23-25 oktober 
Lördag & Söndag 10.00-14.00

Volvo V60 Bil Bengtsson 90 år Edition.  
D4 Momentum Adv Edt. Automat, förarstöd, teknikpaket, 

induktive laddning smartphone, fälg 17” 5-d Spoke Black DC.  
Finns i olika färger. Ord. pris 417 000:-

Begränsat antal, omgående leverans

BIL BENGTSSONS JUBILEUMSBIL  
VOLVO V60 369 900:- 

 

Privatleasing är perfekt för dig som vill ha  
ett enkelt bilägande, kontroll på din  

bilekonomi och slippa dolda avgifter.
 •  En fast kostnad för din leasing varje månad.  
 •  Krävs ingen kontantinsats  
 •  Du behöver inte tänka på andrahandsvärdet. 

Nu kan du privatleasa inkl. service och 3 månaders  
privatleasingskydd - du får alltså 3 års  

bekymmersfritt bilägande! 

 Dacia Sandero från  1.490 kr/mån

 Renault ZOE, 100% elbil från 2.590 kr/mån

 Volvo XC40 från  2.995 kr/mån

SPECIAL-  
UTGÅVA

Köp till Vinterhjul för 4.900:-

BETALA

AV PRISET
%

BETALA

AV PRISET
%

Crazy Days
TANKA OCH TVÄTTA

CRAZY HOURS

40 öre rabatt per liter på tanka

På lördag och söndag 24-25/10 kl.10-14  
får du ytterligare 30 öre rabatt per liter  
utöver din ord. rabatt på 10 öre/liter när  

du betalar med appen CarPay.  
Erbjudandet gäller på bensin, diesel och etanol när du  
betalar med appen CarPay. Rabatten dras på fakturan.

CRAZY DAYS

Tvätta för endast 90 kr (Ord.pris 198:-)  
på program 1 i vår automattvätt i 

Sjöbo, Ystad och Simrishamn.

RABATT
:-

2 ST FÖR

:-

BUTIKEN

BUTIKEN

Crazy Days med 2,90%  
kampanjränta hela helgen!

Gäller både vid köp av ny och begagnad bil.  

Under våra Crazy Days får du som köper en ny  
Toyota eller begagnad bil välja mellan  

PRESENTKORT på CarPay eller hos någon  
av våra lokala handelsklubbar/köpmannaföreningar  

i Ystad, Sjöbo eller Simrishamn.    

Crazy Days-premie värde 3 000:- 

Crazy DaysCrazy Days  på privatleasing

 

Privatleasing är perfekt för dig som vill ha  
ett enkelt bilägande, kontroll på din  

bilekonomi och slippa dolda avgifter.
 •  En fast kostnad för din leasing varje månad.  
 •  Krävs ingen kontantinsats  
 •  Du behöver inte tänka på andrahandsvärdet. 

Nu kan du privatleasa inkl. service och 3 månaders  
privatleasingskydd - du får alltså 3 års  

bekymmersfritt bilägande! 

 Toyota Yaris Hybrid 2.495kr/mån  1500mil/år 36mån

 Toyota Corolla Hybrid  2.890kr/mån  1500mil/år 36mån

 Toyota C-HR Hybrid 2 995:-/mån  1500mil/år 36mån

KAMPANJ-
RÄNTA

%2,

Premie på köpet värde 3 000:-   

Premie på köpet värde 3 000:-   

KAMPANJ-
RÄNTA

%2,

När du köper en begagnad Toyota hos oss ingår ett  
ovanligt bra garantipaket. Toyota Kvalitetsgaranti, TKG,  
följer med på köpet när du köper en Toyota som är minst 
24 månader gammal. Garantin gäller tills bilen är 10 år,  

eller tills den har gått 20.000 mil.

Se våra begagnade bilar här! >>

BETALA

AV PRISET
%

 Serva din bil till Crazy Days-pris

Nya bilar i lager,  
betala endast %

Crazy Days biluthyrning 

Crazy Days 23-25/10 så får du 

30% rabatt på bilhyra 
om du bokar en weekend eller veckohyra  

och den påbörjas senast 31/12 2020.
Detta erbjudande gäller endast nybokningar och endast om  
dom bokas direkt hos Bil Bengtsson på någon av våra orter  

eller på telefon 0416-25428.

Uppge bokningskod 90ÅR.

Gäller endast lokala hyror och ej i kombination med andra  
avtalspriser och erbjudande.

Erbjudanden gäller endast under helgen den 23-25 okt, privatpersoner.

Vi reserverar oss för felskrivning och tryckfel.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Till hemsida > Till hemsida >

YSTAD   Metallgatan 1  Bil B  0411-648 00 
   Toyota  0411-648 80       

SIMRISHAMN   Fabriksgatan 29   Bil B  0414-287 00 
   Toyota  0414-287 20 

SJÖBO   Planteringsgatan 52    Bil B  0416-254 00 

https://bilbengtsson.se
https://bilbengtsson.se
https://toyotasydost.se
https://toyotasydost.se
https://toyotasydost.se/bilar/begagnade-bilar/



