HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVEDALA SUPERDÄCK & SUPERSERVICE

Svedala Lågprisdäck blir
Svedala Superdäck & Superservice

Svedala Lågprisdäck som sedan 2013 försett Svedala med märkesdäck
och bilservice ändrar nu namn till Svedala Superdäck & Superservice.
Vi frågar Petter Berger som äger och
driver företaget vad detta kommer
innebära för kunderna?
– Jag startade Svedala Lågprisdäck 2013 för att jag tyckte att det
fattades en riktigt bra däck & serviceverkstad i Svedala. Efter 7 år
känner jag att Svedala Lågprisdäck
blivit en serviceinstitution och vårt
motto att snabbt, enkelt och prisvärt förse våra kunder med däck,
däckhotell och bilservice uppskattas av våra kunder.
Varför ändrar ni ett nu känt
företagsnamn?
– Av flera anledningar. Vi erbjuder
så mycket mer än lågt pris på däck.

Vi säljer ju alla märken i alla prisklasser till riktigt bra priser. Vi som
arbetar här brinner för att ge bästa
möjliga service för alla våra kunder.
Vi har kunder som kör bilar som
kostar mer än miljon kr och vi har
kunder som kör bilar som knappt
har något värde. Men alla har behov
av sin bil och att den fungerar så
bra som möjligt.
Vad är nytt med Svedala Superdäck
& Superservice?
– Vi är nu en del av nordens största däckkedja som heter Superdaek. Detta ger oss möjlighet att nu
även arbeta med leasingbilar. Alla
som har leasingbil kan nu använda

våra tjänster såsom däckhotell, nya
däck samt reparationer eftersom
Superdaek har ramavtal med de
största leasingbilsfirmorna såsom
Leaseplan, Autolease, ALD m.f.l.
Många har nån gång köpt däck på
internet. Hur möter ni detta?
– Vi har numera en fantastiskt bra
webshop! Här kan kunden enkelt
hitta rätt fälgar och däck till sin
bil. Och det bästa av allt är att Svedala Superdäck sköter allt efter att
kunden lagt sin weborder. Vi ser till
att allt passar perfekt och bokar en
tid för kunden att få monterat sina
däck, fälgar eller hjulpaket. Enkelt,
säkert och med fulla garantier på

allt. Den bästa kombinationen av
e-handel och lokal bekvämlighet!
Slutligen, vad är Svedala
Superservice?
– Det är vår verkstadssida som sköter servicen av din bil, lätt lastbil
samt mc. Vi sköter kundens fordon
enligt samma serviceprotokoll och
reservdelar som märkesverkstaden
fast ofta till ett betydligt bättre pris!

Petter, Johan, Niklas och Edvin önskar alla nya och gamla kunder välkomna till Svedala Superdäck
och Svedala Superservice 040-475 475. Hos oss gör ALLA bra affärer på däck & service!

– däck, fälg & däckhotell till ALLA bilar, MC, lätt lb, släp

– Service av din bil, mc, lätt lb, husbil, släp

