Onnea!
Uusi auto on iso asia.
Olet tehnyt loistavan päätöksen ostamalla
turvallisen ja vähäpäästöisen uuden auton.
Huolehtimalla siitä hyvin, se pysyy
uudenveroisena vielä pitkään.
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Muistathan huolehtia autosi ruostesuojauksesta
Uusi autosi on varusteltu toiveittesi mukaan ennen luovutusta. Ruostesuojaus on yksi lisävarusteista,
joka on voinut jäädä sinultakin tilaamatta.
Suomen sääolosuhteissa auton ruostesuojaus on hyvin tärkeää tehdä heti uutena, ennen kuin auton alusta
ehtii liikaantumaan ja ruostuminen alkamaan. Haluamme korostaa ruostesuojauksen teettämisen merkitystä
heti uutena, jonka takia tarjoamme sinulle nyt 90€ edun normaalihintaisista ruosteenestokäsittelyistämme.
Esimerkkihinta, NISSAN QASHQAIN Finikor Lisäturva
alennuksen jälkeen 590€ tai vuoden korottomalla maksuajalla 53€/kk.

Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: DMP Diesel Oy, Suora, Kuortaneenkatu 3, 00520 Helsinki.

Tiesitkö tämän ruosteenestokäsittelystä?
Tehokkain uuteen autoon tehtynä
Paras teho ruosteenestokäsittelyllä saavutetaan, kun saumarakenteisiin ei ole vielä kertynyt
tiesuolaa eikä hiekoitussepeli ole kuluttanut auton alustan pinnotteita rikki.

Täydentää tehdastakuun antamaa turvaa
Auton tehdastakuu ei korvaa ulkoisista tekijöistä aiheutuneita ruostevaurioita, jonka takia
automyyjät suosittelevat ruostesuojauksen teettämistä. Ruostesuojatulla autolla on siis sekä
maahantuojan, että ruosteenestoliikkeen antama takuu. Ruostesuojaus vähentää kuluja sekä
helpottaa jälkihoitoa, sillä maahantuojan takuu edellyttää toistuvia alustan pesuja, jotka eivät
ole ruostesuojauksen jälkeen tarpeellisia. Ruostesuojaus ei katkaise maahantuojan takuuta!

Pienentää ajomelua
Ruosteenestoaineiden muodostama yhtenäinen kalvo vähentää ajomelun kantautumista
sisätiloihin. Ajomelua voidaan vähentää lisää äänieristysmenetelmällämme
käsittelyn yhteydessä. Kysy lisää!

Antaa katetta rahoillesi
Esimerkki ulkoisista tekijöistä
aiheutuneesta ruostevauriosta.

Auton arvo laskee eniten ensimmäisten kolmen vuoden aikana. Seuraavien kolmen
vuoden aikana arvonpudotus pienenee puoleen. Huolehtimalla autosta hyvin jäävät
autoilun kustannukset pienemmiksi ja järkevän vaihtoajan päättäminen helpottuu.

Tilaa samalla autoosi kevään aurigossa loistava Suomen suosituin Finikor Brilliant -kestopinnoite
Kevään aurinko paistaa yhä korkeammalta päivä päivältä ja auringon UV-sätelyn määrä kasvaa.
Finikor Brilliant -kestopinnoitteella estät autosi vielä uudenveroisen maalipinnan haalistumisen ja
kaiken lisäksi autosi säilyy edustuskuntoisena ja helppohoitoisena kahden vuoden ajan. Kestopinnoitettu auto paitsi säilyy hyvänä, näyttää myös aina hyvältä.
Brilliant-maalipinnankäsittelyn edut:
- Kiilto säilyy uudenveroisena pitkään
- Helpottaa auton puhtaanapitoa
- Estää UV-säteilyn haitalliset vaikutukset
- Käsittelyllä on kahden vuoden takuu
- Ei rajoituksia pesumenetelmissä
TM:n vertailun testivoittaja 8/08
- Takuuaikana autoasi ei tarvitse vahata

Pyydä tarjous Brilliant -maalipinnankäsittelystä erikseen
tai ruostesuojauksen yhteydessä www.finikor.fi
Finikor myös facebookissa! www.facebook.com/Finikor

Etuseteli

90€
Tällä etusetelillä saat kaikista normaalihintaisista ruosteenestokäsittelyistämme
90 €:n edun. Seteli on voimassa 30.4.2013 mennessä tehtyihin tilauksiin.

