
SERVICEPROGRAMMET
GOD-BEDRE-BEST

REPARASJON AV
STEINSPRUT, BYTTE

AV FRONTRUTE

35% RABATT PÅ
MANGE TYPER DEKK

ALT VEDLIKEHOLD
PÅ ETT STED PRISLØFTE

BETALINGS-
UTSETTELSE



Selv om bilen eller bobilen din ikke er helt ny lenger, så er det fortsatt viktig 
å ta vare på den. Et godt og regelmessig vedlikehold vil gi deg de beste 
forutsetningene for et trygt bilhold, lengre levetid og en høyere salgsverdi ved et 
eventuelt salg.

RSA BIL tilbyr serviceprogrammet 6+ GOD–BEDRE–BEST, som er et 
vedlikeholdsprogram hvor vi tilpasser servicen etter bilens behov
og/eller kundens ønske. Programmet tar for seg de viktigste elementene for å 
sikre et trygt bilhold. Programmet er også utviklet for å hjelpe kunder med bobiler 
og andre bilmerker, samt et eget program for el. biler. Programmet BEST omfavner 
original service, tannreim, bremsevæskeskift, bremseskiver og bremseklosser.

RSA BIL er forhandler av Suzuki, Isuzu, Maxus, BYD, Fiat, Alfa Romeo og Jeep. 
Som merkeverksted er vi de eneste som kan utføre tekniske kampanjer og vi 
benytter kun originale deler på våre merker. Vi tilbyr også transportløsninger som 
hente-/bringetjeneste eller erstatningsbil. 

Har du et annet bilmerke enn våre merker, ta kontakt og vi hjelper deg.

Programmet kan ikke kombineres med andre rammeavtaler/rabattavtaler.

Serviceprogram tilpasset dine behov for biler eldre enn 6 år.

6+ service GOD-BEDRE-BEST

 Les mer om
serviceprogrammet

6+ GOD-BEDRE-BEST
på www.rsabil.no/rsabil6+

og finn vedlikeholdet
som passer din bil.



RSA BIL Prisløfte

RSA BIL matcher prisen til alternative verksteder på alle servicer og reparasjoner 
på våre bilmodeller hvis pristilbudet er lavere enn hos oss. Prisløftet sikrer at din bil 
blir forsvarlig reparert av spesialister. 

RSA BIL har spesialutdannede mekanikere på egne merker. I tillegg har enkelte av 
forhandlerne andre merker, så hør med din lokale RSA butikk.

RSA prisløfte gjelder for lik vare og/eller tjeneste.

RSA BIL matcher prisene.

Har du fått en steinsprutskade i frontruten? Vi reparerer skaden for deg 
(kostnadsfritt ved kasko/delkasko). I tillegg tilbyr vi skifte av frontrute på
Suzuki, Isuzu, Maxus, BYD, Fiat og Alfa Romeo, varmeruter til Suzuki Swift og 
Isuzu D-MAX, samt sliping av lykter på alle merker.

Vi er sertifisert innen glassreparasjon og glassbytte,
og bruker topp moderne verktøy og kvalitetsmateriell.

Bilglass og dekk

Vi reparerer steinsprut, skifter fontruter og sliper lykter.

 Les mer om
vårt glasskonsept

på www.rsabil.no/glass.

Trygt bilhold og sikkerhet går hånd i hånd. Valg av dekk bør baseres på de 
vanskeligeste kjøreforholdene (som snø, blank is, våt veibane) slik at du best mulig 
tar vare på sjåfør, passasjerer og medtrafikanter. Dekkvalg er avgjørende for 
bremselengden, som kan reduseres med mange meter ved valg av et egnet dekk 
til kjøreforholdene.

RSA BIL forhandler premiumdekk, samt alternative dekk
til alternative priser. Alle kunder med biler eldre enn
6 år får 35% rabatt (etter veil. pris).

Dekkene er en av de viktigste faktorene for å stoppe bilen.



I samarbeid med Resurs Bank tilbyr RSA BIL kostnadsfri betalingsutsettelse på 
service og vedlikehold på bilen din. 

Dersom du betaler hele beløpet på første faktura, betaler du kun det du hadde 
betalt i kassen - altså hverken renter eller gebyrer. Hvis du ønsker, kan du heller 
velge en av de fordelaktige delbetalingsalternativene (se eksempler nedenfor).

Du kan søke om RSA Bilkonto på flere måter:
• Besøk en av våre forhandlere.
• Send sms med kode RSA BIL til 27700.
• Besøk Resurs Bank sin nettside.

Betalingsutsettelse forutsetter innvilget kreditt hos Resurs Bank.

Kostnadsfri betalingsutsettelse.

RSA Bilkonto

Arendal
Kystveien 244
Tlf: 37 00 51 00

Drammen
Øvre Eikervei 77
Tlf: 32 21 88 00

Fredrikstad
Råbekksvingen 1
Tlf: 69 39 22 60

Forus
Porsmyrveien 3
Tlf: 51 96 49 00

Kristiansand
Skibåsen 5
Tlf: 38 17 70 40

Romerike
Hvamsvingen 7
Tlf: 64 83 12 00

Ski
Dynamitveien 19
Tlf: 64 87 88 80

Tromsø
Ærfuglveien 2
Tlf: 77 60 84 20

Trondheim
Vestre Rosten 71
Tlf: 72 88 20 00

Sarpsborg
Brevikveien 1
Tlf: 69 13 68 70

Oslo
Ensjøveien 15 b
Tlf: 23 24 20 40

www.rsabil.no

Kredittbeløp 5.000 kr 15.000 kr 40.000 kr Nom. rente Adm. gebyr/mnd Etabl. gebyr

30-60 dgr 5.000 kr 15.000 kr 40.000 kr 0% 0 kr 0 kr

4 mnd 1.250 kr 3.750 kr 10.000 kr 0% 45 kr 95 kr

12 mnd 417 kr 1.250 kr 3.334 kr 0% 45 kr 395 kr

24 mnd 232 kr 695 kr 1.854 kr 9,96% 45 kr 395 kr

36 mnd 170 kr 509 kr 1.355 kr 12,96% 45 kr 395 kr


