REJMES FÖRMÅNSKUND
Ett billigare bilägande
Gör en trygg, enkel och lite
smartare begagnataffär

FÖRMÅNSKUND
Vi vill erbjuda en trygg, smidig och lite
smartare begagnataffär. Få ett billigare
bilägande som förmånskund - en
paketering av försäkring, finansiering,
underhåll och service.
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Allt du behöver göra för att bli f örmånskund
är att samla dina bilkostnader hos oss.
När du köper b
 egagnad bil och samtidigt
väljer att fi
 nansiera köpet hos Volvofinans,
försäkra bilen hos Volvia och låter oss ta
hand om service och underhåll blir du
Rejmes förmånskund. Du får då även ta del
av fler rabatter och förmåner.

FÖRMÅNSKUND
BI
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FÖRDELAR SOM
FÖRMÅNSKUND
•

10% rabatt på försäkringen
Gäller försäkring hos Volvia under tre år.

•

10% rabatt på serviceavtalet
Gäller under tre år.

•

0,5% ränterabatt vid finansiering
Gäller på ordinarie ränta hos Volvofinans.

•

1 års kostnadsfritt däckhotell
Inkluderar förvaring samt två hjulskiften.

•

20% rabatt vid köp av vinterhjul
Gäller till din nyköpta begagnade bil.

REJMES FÖRMÅNSKORT
Som kund hos oss på Rejmes tycker vi att du
skall ha det lite bättre, bekvämare och lite mer
prisvärt än alla andra. Därför har vi kopplat
flera bra erbjudanden och förmåner till kortet
som dessutom är helt avgiftsfritt och utan
årsavgift. Självklart spelar det ingen
roll vilken bilmodell du kör, alla kan ansöka
om ett R
 ejmes förmånskort. Förmånskortet är
kopplat till Volvokort/Renaultkort.
Kortet erbjuder bland annat rabatt på Tanka,
Tvätta och räntefri delbetalning i butik och
verkstad. Du får också bonus på alla inköp
och möjlighet att spara till förmånlig ränta.

FÖRDELAR MED
FÖRMÅNSKORT
•

10 öre rabatt på drivmedel.

•

20% rabatt i Rejmes Svanenmärkta tvättar.

•

600 kr rabatt/år på däckhotell.

•

Inköp* ger bonus i form av värdecheckar.

•

Inga uppläggnings- eller årsavgifter.

•

4 eller 8 månader räntefri delbetalning.

•

Ytterligare 6 öre rabatt/liter drivmedel,
när dina inköp uppgår till minst 500 kr
under en sexmånadersperiod.

•

11 öre extra rabatt/liter drivmedel
under 12 månader i samband med bilköp.

Ovan angivna förmåner gäller privatpersoner.
*Gäller ej bilköp och lotter.

