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Välkommen till Bilorama. Här säljer vi
nya Volvo och begagnade bilar i olika prislägen. Här döljer vi ingenting, här lägger vi
papperen på bordet. Alla papper. När det gäl·
ler den bil som passar dig och din plånbok
bäst.
Bilorama satsade redan från början på
en lågprislinie, öppen kvalitetsdeklaration och

stort urval. En försäljningside som gått hem den har resulterat i över 5.000 levererade bilar.
Från ett enda ställe. På bara ett år.
Alla begagnade bilar - de som kostar
1.000 kronor och de som kostar 20.000 kronor
- har Testfakta. En konditionsredovisning
där SS punkter kontrollerats. Det finns det
papper på.
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Du får också svart på vitt om vilka ar·
beten som verkstaden ulfört på bilen. Se efter
själv på verkstadsfakturan. Där står också vad
arbetena kostat.
Alla våra begagnade bilar har garanti
i någon form. Den viktigaste är förståsdensom
visar att bilen är trafiksäker, aU den klarar en
trafiksäkerhetskontroll. Men denkandessutom
ha MRF:s 3 månaders garanti för en körsträcka upp till 500 mil. Är det en Volvo kan
den ha 6 månaders Riksgaranti på driftsäkerhet och trafiksäkerhet med obegränsad körsträcka.
Testprotokoll på din bil är du säkert
intresserad av. Där får du reda på vad vi betalar för den och vad vi tänker göra åt den.
Pengama får du ut direkt av oss, även om du
inte köper någon ny bil på Bilorama.
Tänk på att det är mellanpriset, dvs
skillnaden mellan det man får och det man be.
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talar för den nya bilen, som är avgörande. Det
är där som Biloramas lågprislinje kommer till
sin rätt.
Priset på den bil som du är intresserad
av ser du direkt. Alla våra begagnade bilar har
fasta priser. Vi redovisar alltid en så korrekt
mätarställning som det är möjligt.
Välkommen att göra oss ett besök, att
bekanta dig ordentligt med detta nya sätt att
köpa bilar. På Biloram3 hittar du aUtid de senaste Volvo·modellerna att titta på och provköra. Här finns flera plan med begagnade bilar
i olika prisklasser, där du i lugn och ro kan
ströva omkring och titta. Och jämföra. Utan
köptvång. Vill du koppla aven stund, gör det
i vår cafeteria på nedre planet.
Nu vet du vad vi på Bilorama menar
med att lägga papperen på bordet. Är det
något mer du vill veta är det bara att fråga. Vi
döljer ingenting på Bilorama.
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Välkonmlen till Dilorama och våra speciella VOLVO-dagar den 16 och 17 september.
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Nya Volvo 73 års modell är här. Välkommen att se dem! Några Volvo av 72 års
modell har vi kvar - de säljer vi nu med årsmodellrabatt, minst 1.000:- lägre
än de priser som gällde på Bilorama under våren.
Dessa modeller finns bl. a. att välja på, här med vårens priser utsatta.
Volvo 142 BasmodeU
Volvo 142 de Luxe
Volvo 144 de Luxe
Volvo 145 BasmodeU

21.400:22.400:23.100:24.300:-

Passa ~å - erbjudandet gäller
så länge vi har en 72:a kvar!
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Här hiHardu bra reservdelar och
I våra reservdelsbutiker, som är uppbyggda som
snabbköp. har vi ett välsorterat lager av Volvo original reservdelar och tillbehör. Du plockar själv lätt
fram vad du vill ha, men behöver du hjälp står vAra
kunniga reservdelsmän till din tjänst.
Volvo original är garanti för kvalitet, säkerhet och
passform. Volvo original reservdelar och tillbehör
levereras med 6 månaders garanti.
Vi har alltid specialerbjudanden-i någon fonn där vi
säljer bra artiklar till förmånsp riser.

J ust nu under hösten har vi följande
specialerbjudanden:

Västberga: Biloramabutiken, Västbergavägen 24, tel 180 180
Farsta: Pepparvägen 81, teJ 93 03 00
öppet måndag-fredag 8-18, lördag 9-13
Södermalm: Hornsgatan 134, tel 69 03 20
Öppet måndag-fredag 8-17

Bilkarta - Sverige
M:s vägvisare
Senaste upplagan

30:-

Arbtlsva ntar
Bra att ha i bilen

om du behöver
"meka själv"

peT par

1:-

Stavlam pa
med batterier
Bra att ha b;'\de i
bilen och hemma

5:-

(alla prjser med moms)

hiHar du bra verkstäder
Vära reparationsverkstäder, lagom stora och väl utrustade. hittar du på Söder och i södra Stor-Stockholm. Du
skall inte behöva åka långt för en 1.OOO-milaservice eller reparation. Där träffar du en kunnig, hjälpsam och
ansvarsmedveten verkstadsledning och erfarna mekaniker som kan siu jobb. Vi bryr oss om dig och din bil.
Södermalm : Varvsgatan 27, tel 690320 Västberga: Vrctensborgsvägcn 32, tel 180180 Johanneshov: Bolidenvägen 4,
tel 5901 95 Fan,1a: Pepparvägen 81, tel 930300 Rågsved: Bjursätragatan 115, tel 180 180

öppet måndag- torsdag 7- 16.30, fredag 7-15.30
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Västbergavägen 24, te) 180 180.
öppet vardagar 9-19, lördagar 9-15, söndagar se ordinarie annons
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