


Hos oss hittar du till exempel den lilla smidiga bilen för helgutflykten. Men 
också den större skåpbilen som du kan behöva för att förverkliga dina drömmar. 
När du hämtar din bil hos oss är den alltid nystädad och fulltankad, färdig att 
köra iväg med. Hos 47 hittar du hyrbilar för alla behov och tillfällen.

Våra hyrsläpVåra hyrbilar

Välj till takbox eller lastkärra
Om du behöver mer utrymme än din valda hyrbil 
kan erbjuda, kan du hyra till en smidig takbox. 
Och vill du slippa släp och slit kan du hyra en 
lastkärra samtidigt som du hyr din bil. Hos oss 
hittar du också tillbehör som spännband  
och flyttkartonger.

Hyr länge
Ibland är en helg eller vecka för kort tid. Vid  
långtidshyra kan vi alltid erbjuda förmånliga avtal 
för dig som exempelvis behöver en semesterbil 
över sommaren eller en andra bil att pendla till 
arbetet med.

Hyr tryggt
Om olyckan är framme kan du ha rätt till ersätt- 
ningsbil beroende på vilken försäkring du har.  
Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag  
och hjälper dig att få den bil du har rätt till.

Öppna gallersläp, regnsäkra släp med kåpa, biltrailer och många fler. Om du är 
osäker på vilken släptyp eller vilken lastvolym du behöver, hjälper  
vi gärna dig att hitta rätt i sortimentet. Du kan också se våra olika hyrsläp  
på vår hemsida.

Hyr släp 06.00–24.00
Nästan när som helst på dygnet kan du hyra släp hos oss 
på 47. Vår hyrsläpsautomat är öppen varje dag klockan 
06.00–24.00. Automaten guidar dig genom uthyrningen i 
ett par korta steg tills du kan plocka din nyckel och hämta 
ut ditt släp.

Billigare ju längre du hyr
Redan andra dagen du hyr släpet blir det billigare. Dag  
två betalar du endast 50% av hyran du betalade för dag 
ett. Behöver du hyra längre än så har vi alltid möjlighet  
att ge dig ett trevligt pris på hela din hyresperiod.

Köp släp
När det inte längre räcker att  
hyra kan det vara lika bra att 
 köpa ett eget släp. Kom in till  
oss så hjälper vi dig att hitta rätt.



Service

Assistans i Norden (utom Grönland)
Din bil omfattas av assistansförsäkringen dygnet runt i 
hela Norden (ej Grönland) – så länge det gått  
mindre än ett år sedan senaste servicetillfället.

Assistansförsäkring ingår
Efter service hos 47 omfattas din bil av vår assistansförsäkring. Det betyder att om du skulle 
råka ut för elektriska fel, maskinhaveri, punktering, startproblem eller lås- och nyckelfel ute 
på vägarna, så får du hjälp på plats. Om vi inte kan hjälpa dig på plats ser vi till att din bil 
blir bärgad till närmsta certifierade verkstad.

Regelbunden service är det bästa du kan ge din bil. Kvalificerad service  
fungerar både förebyggande och avhjälpande. Det gör att du upptäcker  
problemen tidigt, kan åtgärda felen innan de växt för stora, att du slipper  
otrevliga överraskningar på vägen och att du behåller andrahandsvärdet  
på din bil.

Basservice
Med basservice får du en helhetsöversikt. Vi kontrollerar och 
felsöker bilens viktigaste funktioner, smörjer upp och byter olja. 
Efter genomgången basservice vet du att din bil går så bra som 
bara möjligt och att du har förebyggt onödigt slitage.

När olyckan är framme
Emellanåt har man bara otur. Då kan det vara bra att veta att  
det finns kunniga tekniker som kan reda ut besvären åt dig. Om  
du lämnar din bil på morgonen, har du de allra flesta gånger din bil 
tillbaka redan samma dag.

Lånecykel ingår!
Om din service drar ut  
på tiden får du låna vår  
cykel tills din bil är klar.  

Utan extra kostnad,  
så klart.

För fullständiga villkor av din assistansförsäkring läs mer på www.meca.se



 

Låt inte en liten skråma växa till ett stort problem. Hos 47 använder vi kvalitets- 
kontrollerade mätinstrument och material för att din ruta ska bli som ny. Vid större 
skador byter vi hela rutan, allt för din säkerhet.

Bilvård
Det är roligare att köra en ren 
bil. Vi erbjuder bilvårdspaket 
och rekonditionering för både 
utsida och insida.

Riktning av bucklor
Små skavanker går att rätta 
till utan att kostnaderna drar 
iväg. Om du lagar bucklan 
eller repan medan den är 
ny upprätthåller du andra-
handsvärdet på bilen.

Däck och förvaring
Vi arbetar med flera däcktill- 
verkare och hjälper dig att hitta  
rätt däck för bil och säsong.  
Behöver du förvaring erbjuder  
vi däckhotell som förlänger  
livslängden på dina däck.

Besiktningstest
Om du vill ha koll inför din  
besiktning kan ett besiktnings- 
test ge dig en översikt. Vårt 
besiktningstest utgår från  
samma punkter som Svensk 
Bilprovning.

Lagning av stenskott

Basservice 
från 2.195:-



Öppettider
Måndag–fredag: 05.45–18.30

Lördag: 09.00–13.00

www.47skurup.se

0411-427 47

info@47skurup.se

Östra Olstorpsgatan 18

274 30 Skurup

Din verkstad


