vi hjälper dig få
snurr på din verkstad
rätt bildelar till rätt pris

www.rbd.se

originalkvalitet
ner till halva priset
hur är det möjligt?
Vad du än behöver runt hjulet, tänk Rättbildelar. Originalkvalitet hela
vägen ut. Till priser du inte hittar någon annanstans. Det gäller även
våra övriga varulinjer som du hittar i vårt sortiment.
Hur kan vi då ligga så lågt?
Svaret är: inga fördyrande mellanled, en offensiv prisstrategi och låga
overheadkostnader. Varje bromskomponent håller full originalkvalitet
enligt biltillverkarnas egna specifikationer. Hjullager, drivknutar, filter
och kringsprodukter följer samma strategi.
Full garanti och 30 dagars bytesrätt får du alltid.
Och förstås en snabb och smidig leverans direkt
till din verkstad. Hur mycket skulle du spara varje
år genom att handla från Rättbildelar?

• Drivlina
• Filter
• Karosseridelar
• Avgasrening
• AC/värmesystem

• Kemi
• Broms
• Chassi
• Diagnos
• USA-bildelar

För mer information om våra varulinjer besök rbd.se
och tryck på knappen "sortiment" längst upp till höger.

• Torkarutrustning
• Motorcykel
• Olja, smörjmedel
• Skyddsutrustning
• Laddare/starters

• Motordelar
• Släpvagn
• Verktyg
• Lastbil

så här enkelt beställer du hos rbd.se
Gå in på webben, registrera dig och få fram rätt del
genom att skriva in det aktuella reg. numret. Så här
enkelt är det:
•
•
•
•
•
•

Gå in på www.rbd.se
Klicka på ”Bli kund”
Klicka på skapa konto
Fyll i dina uppgifter
Svarsmejl kommer med inloggningsuppgifter
Logga in och sök på bilens reg.nummer

Du kan också ringa oss direkt
på 040-665 66 50 eller 031-940 150.

Rättbildelar Sverige AB
Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala

frihet till dig
som älskar att meka
Vi trimmar, uppdaterar och gör allt mer effektivt.
Allt för att ge bästa pris och optimal service, hela
vägen fram till din verkstad.
Du är i trygga händer när du beställer hos oss.
Behöver du guidning kan du prata direkt med några
av landets mest kompetenta bromsspecialister.
Beställ på nätet direkt, eller ring oss på
040-665 66 50 eller 031-940150

