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Mitsubishi sänker priset på 1000
reservdelar
Mitsubishi sänker priset på de 1 000 vanligaste reservdelarna med mellan 10
och 25 procent. Sänkningen omfattar vanliga förslitningsdelar som lampor,
oljefilter och bromsbelägg. Det innebär sänkta kostnader för de som äger
eller planerar att köpa en Mitsubishi och en trygghet att få originaldelar vid
service och reparationer.
- Prissänkningen på våra reservdelar är ingen tillfällig kampanj, utan den nya
låga prisnivån gäller tills vidare. Genom sänkningen blir ägarnas service- och
reparationskostnader lägre, vilket vi hoppas ska vara ännu ett skäl till att
välja Mitsubishi. Prissänkningen gör också att vi står oss väl i konkurrens med
de fristående verkstäderna, säger Thomas Holm, vd för Mitsubishi Motors
Sverige.
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1. Torkarblad
2. Tändstift
3. Kamremsdetaljer (till exempel kamaxelrem och spännare)
4. Packning
5. Filter (till exempel olja och luft)
6. Bromsdetaljer (till exempel belägg och skivor)
7. Sensorer
8. Bultar
9. Remmar (till exempel drivrem och kilrem)
10. Förbrukningsmaterial (till exempel klammer och mutter)

- Om det fanns statistik över bilreparationer för bilarnas tre första år, tror jag
att många av de japanska bilarna skulle klara sig överlägset bäst, säger Patrik

Jansson, Servicemarknadschef på Mitsubishi Motors Sverige.
Förutom sänkta priser har de auktoriserade verkstäderna spetskunskaperna
på just "din" bil, med alla de senaste förbättringsåtgärderna, den senaste
mjukvaran och nya säkerhetsåtgärder.
Prissänkningen gäller hos de 100 auktoriserade Mitsubishiverkstäderna.
Fakta om Mitsubishi
Mitsubishi Motors säljs i Sverige via SCAuto Sweden AB. Företagets svenska
huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. SCAuto Sweden AB har
cirka 30 anställda och ett nätverk av 50 återförsäljare och 100
serviceverkstäder runt om i Sverige.
För mer information, kontakta gärna:
Patrik Jansson, Serivcemarknadschef Mitsubishi Motors/SC Auto Sweden AB
Tel08-474 54 60, 070-3141173 patrik.jansson@mitsubishimotors.se
Lotta Thulin, PR/Information, Mitsubishi Motors/SC Auto Sweden AB
Tel 08-474 54 51, 0705-806806 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

Om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm.
MMC Bilar Sverige AB har ett nätverk av 73 återförsäljare och 85
serviceverkstäder runt om i Sverige.
Mer information finns på www.mitsubishimotors.se
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