ANNONCE

Foto: Renault 2003

Med spændende biler,
gratis fadøl til de voksne
samt plakater og sodavand
til børnene er der lagt op
til en god bilevent hos
JBA i Gistrup, tirsdag den
16. marts

Tilbud til bilejere - mange penge at
spare
I anledningen af udstillingen, vil der
være gode tilbud at hente for bilejere.
Bl.a. tilbyder J. Bloch Auto et forårscheck af bilen til kun kr. 98,- mod den
normal pris som er kr. 550,-.
”Det har været en hård vinter for bilen, med isede og ujævne veje og ﬂere
hundrede tusinde ton salt som er smidt
på de danske veje, så bilen trænger til
et eftersyn for at sikre, at der ikke er
sket skade på undervogn og bremser”

Det er sjældent at en Formel 1 kommer
til byen, men på tirsdag giver de den gas
i Gistrup med en udstilling af smarte og
hurtige biler. Renault Formel 1 2003,
Mercedes S 55 AMG, Mercedes SL 55
AMG, Mercedes CLS 55 AMG samt
Audi A3 Cabriolet og Audi A5 er blandt
de udstillede biler.

siger Jan Bloch, indehaver af
J. Bloch Auto, som i samarbejde
med bl.a. Dinitrol rustbeskyttelse kan sikre bilens levetid væsentligt. ”Forebyggelse er bedre
end helbredelse” slutter Jan Bloch.
På dagen udstiller annoncørerne
og der er rig mulighed for at få
gode råd, tips og ideer til bilplejen. Der er fri entre og alle er
velkommen.

Foto: Safety Car

Fakta

J. Bloch Auto blev grundlagt i 1990
og har lokaler på Sagavej 54 i Gistrup,
og kan kontaktes på tel. 98 31 47 79.
Deres hjemmeside er: www.jba.dk
Formel 1 - Renault 2003
Acceleration: 0-200 km/h under 5 sek.
Topfart: 330 km/h
Vægt: 520 kg
Motor: 3000 CC, V8
Effekt: 550 hk ved 12.000 rpm
Gearkasse: 6 gear, paddle shift
Chassis: Monocoque, 1 person
Bremser: Kulﬁber, Brembo
Biludstillingen er i samarbejde med
F1driving, som er arrangør af unikke
motorsportsoplevelser

Mød det Nordjyske motorsportstalent
Marco Sørensen
Udover fede biler kan du også møde og
tale med en vaskeægte up comming
racerkører, nemlig Marco Sørensen
som stormer frem mod en international
karriere.

F1 driving

.com

TEAM - the ultimate driving experience
TEAM

+45 4037 1188
+45

ANDERSTORP - SWEDEN
GUADIX CIRCUIT - SPAIN
HUNGARORING - HUNGARY
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10 % rabat netop
nu gennem JBA

Keeps nice things nice
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Kom og se
BeoVision
10-40 hos
J. Bloch Auto
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