De beste service voor je auto

Checks

Service Only Ridderkerk
Voorzand 18
2984 BH Ridderkerk
Telefoon: 0180 - 39 60 40
ridderkerk@serviceonly.nl

Service Only 's-Gravendeel
Mijlweg 65
3295 KG 's-Gravendeel
Telefoon: 078 - 67 38 030
sgravendeel@serviceonly.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 08:00 - 18:00 uur

Openingstijden
Ma t/m vr 07:00 - 18:00 uur
Zaterdag 09:00 - 13:00 uur

Kortingen op vele
banden.

Ruitenwisserbladen

Remmen

0%

Korting op de onderdelen
én de montage.

Service Only Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 1
3351 JA Papendrecht
Telefoon: 078 - 61 52 455
papendrecht@serviceonly.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 08:00 - 18:00 uur
Service Only Dordrecht
Ploegstraat 9
3319 LG Dordrecht
Telefoon: 078 - 63 09 556
dordrecht@serviceonly.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 08:00 - 18:00 uur

Let op! Als de distributieriem breekt dan
is de motor onherstelbaar beschadigd.

5%

s

tie

Korting op de onderdelen én
de montage.
+ gratis controle.

Kijk voor de laatste aanbiedingen
op www.serviceonly.nl

Deze bonnen zijn geldig t/m 31 december 2018. Niet in combinatie met andere acties.
Deze bonnen zijn geldig bij alle Service Only vestigingen

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Distributieriem

-1

ac

Kijk voor de laatste
aanbiedingen op
www.serviceonly.nl

-2

+ gratis montage.

5%

Kortingen op alle accu’s
voor alle merken auto’s.

0%

€ 90,-

-1

Accu’s

-3

Aircoservice

+ gratis geurbehandeling.

0%

€ 5,-

,10

voor

Banden

-€

Zomer-/wintercheck.
van € 15,-

-3

Seizoenskortingen 2018

Service Only Zwijndrecht
Langeweg 350
3331 LG Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 61 99 350
zwijndrecht@serviceonly.nl

Service Only Sliedrecht
Sportlaan 301
3364 DK Sliedrecht
Telefoon: 0184 - 44 48 97
sliedrecht@serviceonly.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 07.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.30 uur

serviceonly

2018

Waar vind je
de beste service
voor je auto?

Service Only Gorinchem
Van Hogendorpweg 6
4204 XW Gorinchem
Telefoon: 0183 - 64 58 80
gorinchem@serviceonly.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.30 uur

Openingstijden
Ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.30 uur

Maak nu een afspraak!
Boek 24/7 online via
www.serviceonly.nl/werkplaatsafspraak

X
Volg ons op Facebook!
facebook.com/serviceonlygarage

www.serviceonly.nl

Maak nu een afspraak!

Remvloeistof

3 Onderhoudsplan op maat

De conditie van je auto in een
handig overzicht

Losse banden verwisselen (4 banden incl. balanceren)
Set wisselen (banden en velgen)
Set wisselen + opslag (4 banden en velgen)

X

Volg ons ook op Facebook en blijf op de
hoogte van het laatste nieuws en acties!

€
€
€
€

80,35,55,75,-

Service Only sterk in autobanden

Uitlijnen

Korting op de onderdelen
én de montage.

Distributieriem
Korting op de onderdelen én
de montage.
+ gratis controle.

Let op! Als de distributieriem breekt dan
is de motor onherstelbaar beschadigd.

Grote beurt
(longlife + € 40,-)

Kleine beurt
(longlife + € 40,-)

+ gratis montage.

Kijk voor de laatste
aanbiedingen op
www.serviceonly.nl

€ 235,€ 135,-

Deze bonnen zijn geldig t/m 31 december 2018. Niet in combinatie met andere acties.
Deze bonnen zijn geldig bij alle Service Only vestigingen

s

Long Life Bougies (4 stuks)

35,40,50,60,60,95,-

Ruitenwisserbladen

tie

reparatie volgens
fabrieksvoorschrift

Bougies (4 stuks)

€
€
€
€
€
€

Remmen

ac

3 Onderhoud en

€ 90,-

0%

Luchtfilter

3 Bandenservice:

Gratis controle zonder afspraak

+ gratis geurbehandeling.

-2

Onderdelen

5%

vooraf

Aircoservice

-1

3 Altijd een prijsopgave

en onderdelen

€ 50,-

Kortingen op alle accu’s
voor alle merken auto’s.

€ 5,-

Boek 24/7 online via www.serviceonly.nl/afspraak-maken

Brandstoffilter

3 1 jaar garantie op arbeid

Accu’s

voor

,10

Bij Service Only hebben we de Pech onderweg service. Voor € 50,per jaar zorgen wij voor snelle pechhulp in je eigen woonplaats,
Nederland en Europa. De pechhulp zorgt voor reparatie ter
plaatste of als de reparatie langer dan twee uur duurt wordt je
auto naar jouw eigen Service Only vestiging gebracht.

Zomer-/wintercheck.
van € 15,-

-€

Service Only Pech onderweg service

Interieurfilter standaard

Bij Service Only weet je precies waar je aan toe bent:

Kortingen op vele
banden.

5%

Bij Service Only kun je terecht voor alle vormen van onderhoud en
reparaties aan je auto. Wij zijn gevestigd in Dordrecht, Papendrecht,
Zwijndrecht, Ridderkerk, ‘s-Gravendeel, Sliedrecht en Gorinchem.

Checks

-1

Service Only: de beste service voor je auto!

Airco onderhoud + bijvullen koudemiddel

Banden

0%

Het team van Service Only heet je van harte welkom.

Grote beurt (longlife + € 40,-)

-3

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen onze bedrijfsvoering.
Zo scheiden wij ons afval en reduceren wij ons energieverbruik.
Als sociaal en betrokken onderneming vinden wij het belangrijk om
de impact op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren.

Kleine beurt (longlife + € 40,-)

€ 25,€ 135,€ 235,€ 90,-

0%

De zeven Service Only vestigingen scoren gemiddeld een 8.8
bij het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek voor autobedrijven
door Tevreden.nl.

APK benzine en diesel

-3

Bij Service Only weet je altijd waar je aan toe bent. We werken met
vaste prijzen, gebruiken kwaliteitsonderdelen en geven een jaar
garantie op elke reparatie. We vertellen van tevoren wat we gaan doen
én wat het gaat kosten.

3 Vaste lage prijzen

Seizoenskortingen 2018

Prijzen 2018

Druk- en zetfouten voorbehouden.

serviceonly
Waar staan wij voor?

