MAJ-KAMPANJ TILL ALLA MX-5 MIATAÄGARE!
Under maj månad har vi den unika möjligheten att
erbjuda en tidsbegränsad kampanj till alla lyckliga
MX-5 Miata ägare!
Vid köp av ett Road & Track hos oss på Driver Academy
erhålles en rabatt samt en helårs prenumeration på
biltidningen Teknikens Värld.
Erbjudandet gäller för order bokad senast 31 maj 2021.
Rabatterade priser för respektive Miata-modell:
• Mazda MX5 NA/NB
Ordinarie pris 21 861 kr/kit inklusive moms. Erbjudande: 19 611 kr inklusive moms
• Mazda MX5 NC/EC
Ordinarie pris 21 861 kr/kit inklusive moms. Erbjudande: 19 611 kr inklusive moms
• Mazda MX5 ND/RF
Ordinarie pris 25 052 kr/kit inklusive moms. Erbjudande: 22 678 kr inklusive moms
Övriga tillbehör:
• Justerwire, för enklare justering av dämparna från bagageutrymmet.
1 par 1250 kr inklusive moms
Frakt tillkommer. Förskottsbetalning gäller. För att vi ska kunna erbjuda priserna ovan så behöver vi
få ihop minst 10 st beställningar. Så passa på att ge dig själv och Din Miata helt nya egenskaper
denna säsong och sprid gärna erbjudandet och tipsa en kompis!
Montering ingår inte. Här väljer Du att kontakta en auktoriserad verkstad eller så lägger Du lite tid
tillsammans med din bil i garaget och monterar dämparna själv.
Öhlins Northern Europe erbjuder också 1-års prenumeration på Teknikens Värld vid köp av ett kit
Road & Track under hela 2021 som en del av firandet av vår 10-åriga verksamhet i Karlstad. Gäller
endast privatpersoner.
Under rådande situation med leveranser från komponenttillverkare, kan leveranstiden variera
beroende på vilket kit som efterfrågas. Leveranstiden bekräftas då ordern bokas.
Vid beställning av Road & Track kit, maila info@driveracademy.se
följande uppgifter:
• Namn, bilmodell, fullständiga faktureringsuppgifter samt
leveransadress (om den är en annan än faktureringsadressen).
Vi på Driver Academy har erfarenhet av Road & Track på flera sportbilar, vars syfte är att ha en hög
komfort på landsväg och samtidigt göra riktigt bra ifrån sig på en racingbana. Men allt utgår så klart
utifrån Din referens av vad bra komfort är och hur en bra banbil ska kännas. Därför rekommenderar
vi Dig att alltid slå oss en signal, så att vi kan berätta utifrån dina önskade resultat.
Ring eller mail oss gärna!
Vänliga hälsningar Veronica och Göran ”Jojje” Moraeus Svensson
070-373 48 00
info@driveracademy.se

