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Bilboken "Se den bilen!"
Lettlest og tilpasset unge lesere.
Her er en spennende og lærererik digital bilbok.
Utformingen er tilpasset bruk på PC, lesebrett og smarttelefoner. Boken starter med litt bilhistorie og
fortsetter med forskjellige bilmerker med både gamle og nyere bilmodeller. En stor billedoversikt med heftige
biler og motorsport er også med. Til slutt blir det glimt fra forskjellige bilutstillinger Undertittelen .Fra
strikkmotor til turbo!" understreker også bokens innhold. Liker du bil, bilkjøring og heftig design er dette
boken for deg!!
Noen ganger ønsker man å ha med bilen på ferie, men ønsker ikke å kjøre lange strekninger på motorveier i
Europa. Da blir biltog løsningen. Skal vi hente bilen? Vi kan hente biler innen 48 timer over hele Norge.
Les mer » Det er slett ikke så skummelt som mange tror å selge bruktbilen selv framfor å bytte den inn til en
langt lavere pris. Men det krever litt jobb og at man gjør. Mange sliter etter at det ikke lenger blir sendt ut
innkalling.
Priser 1/6 – 31/8 : Standardpakke Plusspakke Garantipakke; Europeiske og asiatiske

personbiler/stasjonsvogner før år 2000: kr 2300,-kr 3700,-kr 4100,- Leverte du inn skiltene på bilen innen 31.
desember, slipper du unna årsavgiften.
Har du fortsatt skiltene på, men har planer om å vrake bilen din, så. Stiller dette spørsmålet på vegner av min
noen fortvilede mor. Hun har en Volvo 740 sedan, 16v -90. Nå er det sånn at hun av og til har store problemer
med å. Som medlem av NAF får du nå 12 % rabatt på våre allerede lave priser på reservedeler, tilbehør og
serviceprodukter. Bestill verkstedstime her! På tide med service eller EU-kontroll? Gi bilen din det den
behøver. Bestill time her, enkelt og greit.
Bestill tid her (BilNorge.no) MADRID: Vi har kjørt en av Toyotas viktigste nyheter på lenge. Navnet
skjemmer ingen – her er Toyota C-HR.

