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vilstagruppen.se

För medlemmar i Vilstagruppen

40% rabatt i vår nya biltvätt
med 210
lägre
BILDMÅTT:
X 110miljöpåverkan
(300I samband
DPI) med lanseringen av vår biltvätt med Greeniums

växtbaserade tvättmedel ger vi dig som medlem i Vilstagruppen
hela 40% rabatt på tvätt. Erbjudandet gäller tillsvidare och vid
betalning med Biliakortet.
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KONTAKT
Eskilstuna Kungsgatan, Kungsgatan 70, 016-585 74 60
Eskilstuna, City, Nybrogatan 1, 016-585 74 67
Eskilstuna, Munktell, Holger Lindmarks Plats 2, 016-585 74 64
kundsupport@actic.se / artic.se

