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i våra nya lokaler! Välkommen!
Passa på! Mycket nytt i lager.
Vi betalar extra bra för ditt inbyte.

KABE AB
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Vi erbjuder enkel, trygg
och förmånlig finansiering och försäkring av
din h
 usvagn eller husbil. Kontakta oss för en
helhetslösning.

FINANS
I SAMARBETE MED

Säkra ditt nya
campingfordon!
Många nya och begagnade
fordon hemma för snabb
leverans till semestern.

FINANS
I SAMARBETE MED

Just nu betalar vi extra
bra för ditt inbyte!
Boka gärna tid för
”egen visning”.
Med reservation för ev. slutförsäljning,
felskrivningar och ändringar.

Välkommen in och prata husvagn/husbil med oss!
SJÄLVKLART KAN DU OCKSÅ KONTAKTA OSS FÖR ETT PERSONLIGT MÖTE.

Öggestorp 12, 561 62 Tenhult
Alexander Undfors
036-34 14 61

Edwin Sandén
036-34 14 62

Filip Johansson
036-34 14 63

www.holmgrensfritid.se

Avs. KABE Husvagnar AB, Box 14, 560 27 Tenhult
ADRESSKÄLLA: Transportstyrelsen, Trafikregistret, Örebro

Hitta din semesterdröm hos Holmgrens Fritid!
Husvagnar, husbilar, vans, tillbehörsbutik,
försäkringsskador och service. Vi har helt enkelt
allt för husbils- och husvagnslivet.
Passa på nu:
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Säkerheten är viktig för oss och vi vill att du ska
känna dig trygg under ditt besök hos oss.
AVSEENDE

Välkommen till våra
nya lokaler i Öggestorp!

Vi har rymliga lokaler och många fordon utomhus.
Är du orolig kan du boka tid för personlig visning
och vi kan ha visning av utvalt fordon utomhus.
Vi erbjuder också videosamtal med en säljare.
Välkommen!

Välj ett av våra fina erbjudanden vid köp av ny KABE Husvagn!
Vid köp av ny KABE Husvagn får du köpa:

Vid köp av ny KABE Husvagn får du köpa:

AC / Klimatanläggning

Förtält Isabella

TILL HALVA PRISET:
Ord. pris ca 28.310:-

TILL HALVA PRISET, pris.ex.
Ord. pris ca 30.510:-

14.155:-

Gäller endast under perioden
1 - 31 mars 2021, vid köp av
ny KABE Husvagn åm -20, -21.
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Med reservation
för felskrivningar, ändringar och
slutförsäljning.

1.

15.255:-

Baserat på ett Isabella
Commodore a-mått 1000
och stålstativ.
Max grundpris 42.000 kr

Kontakta oss! Tel. 036-970 00
Du kan även boka privat/digitalt möte med säljare:
Alexander Undfors 036-34 14 61
Edwin Sandén 036-34 14 62
Filip Johansson 036-34 14 63

Öggestorp 12, 561 62 Tenhult

www.holmgrensfritid.se
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