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Hobby

Vinsælustu hjólhýsi landsins
og víðsvegar um Evrópu.

Hobby Excellent 540 FU
Ótrúlega rúmgott og aðeins
230 cm á breidd, með
fataskáp og skóhillu við
innganginn ásamt stórum
útdraganlegum búrskáp og
sturtuklefa. Þetta hjólhýsi
er með Comby 6 E kerfinu
(hiti og vatn virkar bæði
á gasi og rafmagni) ásamt
gólfhita Mjög vinsæll vagn
með hjónarúmi.

Premium 560 CFE
Hobby
Eðalvagn frá Hobby.
Klassísk og falleg hönnun,
stór borðkrókur, hjónarúm,
dekkri rúður og skott að
aftan fyrir golfsett eða
annan búnað.
Glæsilegur vagn sem er 250
sm á breidd.

Hobby Excellent 540 UL
Eitt vinsælasta hjólhýsið okkar. Bjartar og glæsilegar innréttingar með
góðu rými við setkrók, lítill og þægilegur í drætti og ekki nema 230 cm
breiður. Tveggja rúma vagn sem býður uppá betri svefn en einnig er hægt
að setja saman í stórt rúm, samfella á milli rúma fylgir með.
Þægilegt aðgengi í skápa, gott geymslupláss og góð einangrun.
Mjög fallegt og vandað hjólhýsi.
Hobby Prestige 720
UKFE
Vinsælasta kojuhúsið á
2ja hásinga vagni með
skemmtilegu fyrirkomulagi
og er val um að fá 2 eða
3 kojur. Auka borð er í
barnaherbergi sem hægt
er að leggja niður og búa
til rúmstæði. Rúmgott
hjólhýsi sem kemur með
gólfhita og hægt er að fá
með Alde hitakerfi. Sjón
er sögu ríkari.
Hobby Prestige 560 LU
Vinsæll vagn, rúmgóður,
tveggja rúma með 90 cm
breiðum rúmum. Samfella
og dýnur fylgja svo hægt sé
að útbúa eitt stórt rúm.
Gott borðpláss er ásamt
útdraganlegum eldhússkáp
og góðu sófarými .
Kemur með gólfhita.
Glæsilegt og rúmgott
hjólhýsi sem er 250 cm
á breidd, gott rými við
borðkrók.
Glæsilegur vagn í alla staði.

Hobby Premium
560 UL
Stórglæsilegur vagn úr
Premium línu Hobby.
Auka lúga aftaná
vagninum og 2 x 90
cm breið rúm ásamt
samfellu til að setja
á milli rúma, dekkri
gluggar og fallegar og
vandaðar innréttingar.
Flottur vagn að innan
sem og utan.
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Hobby
460 Ufe

560 Wfu

540 FU

390 SF

540 UK

560 LU

560 Cfe

620 CL

560 LU

720 UKfe

HOBBY eru vinsælustu hjólhýsin á Íslandi og víðsvegar
um Evrópu.
Gæði og glæsileiki einkennir HOBBY hjólhýsin og býður
HOBBY upp á margar stærðir og gerðir af vögnum.
Allt frá litlum og nettum upp í þægilegri og stærri
fjölskylduvagna svo að þú finnir ferðavagn við þitt hæfi.

Verðlisti Hobby
Lengd/breidd

Truma

Comby Alde

Gólfhiti

Verð

ONTOUR 390 SF

577/220

X				 3.495.000

DE LUXE 460 LU

675/230

X				 4.495.000

EXCELLENT 460 Ufe

663/230

X			 X

4.795.000

EXCELLENT 540 UL

729/230

X			 X

4.995.000

EXELLENT 540 FU

727/230		 X		 X

5.495.000

EXCELLENT 540 FU

727/230			 X

X

5.695.000

PRESTIGE 540 FU

727/230		 X		 X

5.495.000

DE LUXE 560 KMFe

751/250

EXCELLENT 560 LU

751/250			 X

PRESTIGE 560 LU

751/250

PRESTIGE 560 LU

751/250			 X

PREMIUM 560 UL

801/250

PREMIUM 560 UL

801/250			 X

X

6.395.000

EXCELLENT 560 Wfu

756/250		 X		 X

5.995.000

EXCELLENT 560 Cfe

751/250

5.495.000

EXCELLENT 560 Cfe

751/250			 X

X

5.935.000

PREMIUM 560 Cfe

801/250			 X

X

6.495.000

PRESTIGE 620 CL

802/250

X			 X

5.595.000

PRESTIGE 620 CL

802/250			 X

Excellent 650 Umfe

832/250

Excellent 650 Umfe

832/250			 X

Prestige 720 UKFe

903/250

Prestige 720 UKFe

903/250			 X

X				 4.995.000
X

5.495.000

X			 X

5.495.000

X

5.895.000

X			 X

5.995.000

X			 X

X

5.995.000

X			 X

5.595.000

X

5.995.000

X			 X

6.595.000

X

6.995.000

Við höfum átt 3 Hobby-hjólhýsi frá
árinu 2008 og vorum að endurnýja
í fjórða sinn. Fyrir valinu varð
Hobby Excellent 650 árg. 2020.
Ástæðan fyrir þessari Hobby ástríðu
er einfaldlega sú að hýsin hafa reynst
okkur mjög vel. Þau eru björt og
rúmgóð, ljósin eru vönduð og gefa góða
lýsingu, innréttingarnar eru vandaðar,
rúmgóðar hirslur sem leyna á sér og allt
aðgengi er til fyrirmyndar. Víkurverk
hefur staðið sig mjög vel og veitt okkur
frábæra þjónustu og ávallt orðið við
okkar óskum. Það hefur farið mjög vel
um okkur í þeim hjólhýsum sem við
höfum átt og eigum við ekki von á öðru
þegar við vígjum nýja hýsið okkar á
komandi sumri, því Hobby-hjólhýsi er
jú sannkallaður lúxus á hjólum.
Bestu þakkir fyrir frábæra þjónustu;
Ásta, Haukur og Gabríel.
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Adria

Mikið úrval af vinsælustu hjólhýsunum í Danmörku

Adria Adora 593 UK
Einstaklega hentugur
kojuvagn fyrir
barnafjölskyldur, þægilegt
að hafa ungu börnin
nálægt. Hægt er að minnka
hjónarúmið til að gera betra
leikpláss fyrir börnin yfir
daginn, flott geymslurými og
gott pláss í borðkrók.
Mjög skemmtilegur
fjölskylduvagn, bjartur og
fallegur.

Adria Alpina 583 LP
Gæða vagn í hæsta flokki
enda einn með öllu. Kemur
með Alde kerfi og Alde
gólfhita. Sófinn kemur á
hlið sem býr til skemmtilegt
opið svæði með auðveldari
aðgang. Vagninn er með
vetrareinangrun, skartar
hinum margrómaða skylight
þakglugga, einnig er sturta
inná baði.
Sjón er sögu ríkari, gaman
að koma og skoða þessar
nýjungar sem framleiðendur
Adria eru búnir að þróa í
þessum vagni.

Adria Aviva 563 PT
Einn af okkar vinsælustu kojuvögnum, henta
vel fyrir barnafjölskyldur. Gott aðgengi að
öllu, rúmgóður og kemur með sér sturtuklefa
og þrem kojum. Vagninn er með vel
skipulagt geymslurými og fylgja með honum
geymslubox sem auðveldar allt skipulag. Ekki
skemmir fyrir að vagninn er á frábæru verði.

Jónas Þorkell Jónsson og
Inga Ósk Jóhannsdóttir
frá Hvammstanga,
eignuðust hjólhýsið
Adria Aviva 402 PH.
„Vorum að leita af litlu
og þægilegu hjólhýsi og
ætlum meðal annars
að nýta húsið í að
heimsækja börnin og barnabörnin og gista í hjólhýsinu
fyrir utan hjá þeim ásamt því að ferðast um landið og
njóta lífsins.“
Þau bíða nú með tillhlökkun eftir að vorið komi.
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Adria
Hjólhýsin frá ADRIA eru vinsælustu hjólhýsin í Dannmörku og hafa
einnig slegið í gegn hérlendis.
Það eru margar fallegar gerðir af hjólhýsum frá ADRIA, allt frá því að
einfaldleikinn ráði ríkjum í að vera glæsilegustu hjólhýsi Evrópu.
Stöðugar nýjungar, fjölbreytileiki og vönduð hönnun
einkenna ADRIA. Adria vagnar eru með innbyggðu Bluetooth
hátalarakerfi.

Adora 472 UP

Adria Altea 402 PH

Adora 522 UP

Adora 593 UK

Altea 432 PX

Adora 753 UK

Adria Action 391 LH

Adora 593 UP

Adora 502 UL

Verðlisti Adria
Lengd/breidd

Truma

Alde Gólfhiti

Verð

Adria Action 391 LH

597/220

X			 3.995.000

Adria Aviva 400 DK

596/210

X			 3.495.000

Adria Altea 402 PH

610/230

X		 X

3.895.000

Adria Adora 472 UP

680/230

X		 X

4.695.000

Adria Adora 502 UL

714/230

X		 X

4.995.000

Adria Adora 502 UL

714/230		 X

Adria Adora 522 UL

720/230

Adria Adora 522 UP

720/230		 X

Adra Aviva 563 PT

759/245

X			 4.295.000

Adria Adora 593 UK

803/246

X		 X

Adria Adora 593 UK

803/246		 X

X

5.935.000

Adria Alpina 573 UP

574/246		 X

X

6.995.000

Adria Alpina 583 LP

791/246		 X

X

6.995.000

Adria Alpina 613 UT

819/245		 X

X

6.995.000

Adria Adora 753 UK

952/246		

X

X

6.495.000

Adria Alpina 763 UK

972/246		 X

X

7.880.000

Adria Altea 432 PX

643/229

X

5.435.000

X		 X

4.995.000

X

5.435.000
5.495.000

X			 3.990.000

Adria Altea 402 PH
Gott rými fyrir 2 til 4 þrátt fyrir að vera ekki
stærri vagn en hann er. Gott geymslurými,
hægt er að leggja niður borðið í borðkrók
og gera að svefnrými. Einnig er sturta inn
á baði. Þessi vagn seldist upp á mettíma í
fyrra enda frábært verð og flott skipulag.
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Fendt

Veldu gæði og klassa, veldu Fendt

FENDT vagnarnir hafa ávallt verið þekktir fyrir gæði,
glæsileika og góða endingu. Sala þeirra hefur aukist jafnt
og þétt hér á landi seinustu ár.
FENDT DIAMANT og FENDT OPAL eru vagnar sem státa
af 3 lúgum fyrir ofan sófann ásamt flottri lýsingu sem gera
vagnana bjartari að innan.
Vagnarnir eru útbúnir gólfhita, Comby miðstöð, sæng og
koddum ásamt fallegum rúmfötum. Sjón er sögu ríkari!

Fendt Diamant 560 SF
Fend Diamant er dýrasta línan hjá Fendt. Vagninn er með mjög
skemmtilegu fyrirkomulagi fyrir þá sem vilja hjónarúm því að það er
gott rými við enda rúmsins. Rúmið er 160cm með sérstakri heilsudýnu,
rúmföt og sængur fylgja. Stór lúga utanfrá og mikið geymslurými undir
rúminu. Sérstakt fatahengi og skóhilla eru einnig í vagninum ásamt
góðu borðplássi og bakaraofni. Rúmgóður, með gólfhita og gólfteppi,
Alde hitakerfi og flottum loftlúgum.

Fendt Opal 560 SG
2 rúma glæsilegur vagn með 90 cm
heilsudýnum, Comby 6 E miðstöð
(miðstöð sem virkar bæði á gasi og
rafmagni).
Kemur með flottum loftlúgum sem
gera vagninn bjartan og fallegan.
Gólfhiti og gólfteppi fylgja, skemmtileg
skápainnrétting og hillur eru við
rúmgaflinn.

Fendt Tendenza 515 SG
Fendt Tendenza 515 SG hefur verið
mjög vinsæll fyrir þá sem vilja hafa
2 rúm, 230 cm á breidd. Vagninn
er með gólfhita, gólfteppi, rúmföt
og sængur fylgja ásamt Comby 4 E
miðstöð (vatn og hiti virka bæði á
gasi og rafmagni). Fallegir skápar við
enda rúmgafls. Glæsilegur vagn.

Valgeir Ingi Ólafsson Selfossi
„Ég fékk nú bara hringingu frá
konunni minni í vinnuna um
að við værum búin að kaupa
okkur nýtt hjólhýsi og var hún að
athuga hvenær ég gæti sótt það.
Þetta kom mér bara skemmtilega
á óvart og er eitt glæsilegasta
hjólhýsið Fendt DIAMANT 560 SF.
Við hlökkum mikið til að fara í
fyrstu ferðina sem vonandi verður
sem fyrst.“

Camplet
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Camp-Let Classic – eigum til nokkra
eftirársvagna á tilboði.
Nánari upplýsingar á
https://vikurverk.is/camp-let-classic/

Tilboð

Camp-let Dream
Kr. 1.480.000
1.380.000 án eldhúss
Kr. 1.730.000
1.630.000 með eldhúsi

•
•
•
•
•

www.vikurverk.is

Fást í vefverslun.

Fortjald
13” álfelgur
Tjaldast með fortjaldi á örfáum mínútum.
Yfir 80% seldra tjaldvagna í Dannmörku eru Camp-let
Camp-let notar framúrskarandi akrílefni í tjalddúkinn.

Aukahlutir fyrir Camp-let tjaldvagna

Toppgrind - Kr. 49.950

Yfirbreiðsla - Kr. 49.950

Trégrind í rúmbotn - Kr. 30.000

Nefhjól - Kr. 10.995
Geymslukassi - Kr. 89.000
B 103 cm. D 55 cm. H. 53 cm

Isabella fortjaldsdúkur - Kr. 19.775
2,5 x 3,5 m.

Geymslugrind á hjólum - kr. 34.995

Universal geymslukassi - Kr. 190.000 Yfirdýna - Kr. 35.000
Hægra/vinstramegin

VEFVERSLUN

Eldhús - Kr. 250.000

Camp-let Dream er
hannaður sem drauma
tjaldvagn fyrir þá sem vilja
ævintýrilega útilegu.
Camp-let Dream er ný
gerð, búinn til í norrænni
litasamsetningu.
Þú færð tjaldvagn sem
hægt er að reisa og pakka
saman aftur á auðveldan
hátt. Þú færð auka
þægindi. Góð loftræsting
í svefnskála, eldhúsi og
hliðargluggum. Þú getur
bætt við aukaplássi með
svefnkálfi.
Í stuttu máli: Draumur er
frábær tjaldvagn til að gera
útilegudrauma þína að
veruleika.
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Hobby og Carado Húsbílar

HOBBY OPTIMA DE LUXE T70 GE
Flottur bíll með góðu aðgengi þar sem hurðin er
breiðari. Er með aukarúmi fyrir ofan borðkrók. Tveggja
rúma með samfellu á milli og þá er maður kominn með
flotta flatsæng og nóg pláss.
Stór og góð lest sem er aðgengileg báðum megin enda
kemur hún í gegn, 12/ 230 volta rafmagn er í lestinni.
Vönduð bakkmyndavél og leiðsögukerfi fylgja ásamt
loftpúðum fyrir bílstjóra og farþega. Bíllinn er með 140
hestafla vél.
Fallegur gæða bíll, þessi svíkur engan.

BÍLAKAUP

Bílakaup - Vagnakaup
Notaðir bílar og ferðavagnar.
Fjöldi bíla og ferðavagna á staðnum.

CARADO T448 - kemur með start/stopptakka
og er sjálfskiptur
Fallegur bíll með tveimur rúmum ásamt samfellu á milli
rúma og skartar fallegum þakglugga sem einkennir alla
Carado bíla. Bíllinn er lengstur af Carado bílunum eða
735 cm heildarlengd en breiddin er 232 cm. Góð lest í
gegn í þessum bíl og farangurfestingar. Gott aðgengi og
flott skápapláss.
Einnig útbúinn 140 hestafla vél. Sjálfskiptur og búið er
að útbúa lagnir fyir bakkmyndavél.
Góður og vel hannaður bíll.
Verið velkomin til okkar að skoða úrvalið.

Sími 522 2222
Köllunarklettsvegur 3
(Sæbrautarmegin)
bilkaup@bilakaup.com
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Carado T338

Carado T348

Carado T448

CARADO T 338 - kemur með start/stopptakka
og er sjálfskiptur
Fallegur bíll með tveimur rúmum og samfellu ásamt því
að vera með niðurdraganlegt rúm fyrir ofan borðkrók.
Góð lest með aðgengi er báðum megin við bíllinn.
Vélin er 140 hestafla og bíllinn sjálfskiptur. Lagnir til
staðar fyrir bakkmyndavél.
Rafmagnsþrep og loftpúðar fyrir bílstjóra og farþega.
Bíllinn er með spól og skriðvörn og led lýsing er í
húsinu.
Carado bílarnir hafa komið einstaklega vel út og henta
vel þeim sem villja hafa þægindin í fyrirrúmi.
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Við erum ávallt KAMPA kát, og hlökkum til ferðasumarsins 2020.
KAMPA uppblásnu fortjöldin hafa verið algjör
bylting í ferðaþjónustu undanfarin ár.
Tjöldin eru afar auðveld í uppsetningu frá
því sem áður var, vönduð og standast íslenskt
veðurfar.
Nýlega hefur Kampa sameinast Dometic. Þessar
breytingar eru jákvæðar því Dometic er þekkt
fyrir að framleiða gæðavörur, því eru spennandi
tímar framundan
Skemmtilegar nýjungar verða hjá okkur í
Víkurverk fyrir ferðasumarið 2020.
Við munum kynna heilsárstjöld sem koma sér
afar vel við íslenskar aðstæður og gera okkur
kleift að lengja útilegutímabilið jafnvel um
mánuði. Heilsárstjöldin henta því afar vel fyrir
þá sem vilja láta tjaldið standa yfir allt sumarið
og jafnvel fram á haust.

Uppblásin fortjöld
Við munum kynna nýjar línur af fortjöldum,
uppblásnar markísur, uppblásin sóltjöld og
fleira skemmtilegt. Til gamans má geta að
uppblásnu sóltjöldin hafa slegið í gegn erlendis,
fengið viðurkenningar á borð við nýjung ársins
og viðurkenningu fyrir hönnun og gæði.
Vinsælasta línan af fortjöldum fyrir hjólhýsi
hefur verið ACE AIR PRO línan og tjöldin
koma í nokkrum stærðum. Hægt er að renna
aukatjaldi á hliðina á fortjaldinu til að stækka
rýmið eða útbúa svefnpláss fyrir gestina þína,
barnabörnin og unglingana.
Vinsælasta línan af fortjöldum fyrir húsbíla hafa
verið Drive Away tjöldin, sjálfstandandi tjöld
sem hægt er að keyra frá. Algjör snilld.
Ferðavagnar og húsbílar sem eru með
hliðarmarkísur, það verða fáanleg fortjöld í
ýmsum stærðum. Við bjóðum einnig upp á
lausnir fyrir fellihýsaeigendur.
Mikið úrval er af aukahlutum frá Kampa í
verslun okkar og okkar glæsilegu vefverslun,
sjón er sögu ríkari.

Mikið úrval af Kampa aukahlutum
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Aukahlutir

Aravel 3D
Hágæða útilegustólar frá
Brunner
Verð frá 16.990

Vatnsdælur
Mikið úrval af vatnsdælum
Verð frá 12.995

Bjórglös - Vínglös 2 saman í pakka.
Óbrjótanleg, flott í ferðalagið
Verð frá 2.495

Mikið úrval af glösum könnum
Verð frá 990

Borð Brunner
Vönduð borð í ýmsum stærðum
Verð frá 11.995

Borðbúnaður
Mikið úrval af vönduðum
borðbúnaði
Verð frá 9.995

Flautuketill – margir litir
Upplagt á gashelluna, lætur vita
þegar vatnið er soðið
Verð frá 3.395

Flugnabani
Léttir og þægilegir í útileguna.
Verð frá 995

Gashitari í fortjaldið
Lítill og nettur fortjaldshitari,
hitar mjög vel
19.99 0

Borðbúnaður
Mikið úrval af vönduðum
borðbúnaði
Verð frá 9.995

Vatnsbrúsar
Nauðsynlegir í útileguna
Verð frá 995

Hitabrúsar
Halda heitu og köldu,
nauðsynlegir í ferðalagið
Verð frá 990

Hjólargrindur
Hjólagrindur frá Fiamma, nú
einnig fáanlegar fyrir rafhjól
Verð frá 49.900

Hnífapör
Skemmtilegt úrval af
hnífapörum í ferðalagið
Verð frá 5,995

Stólar Tub Chair
Fáanlegir í ýmsum litum
Verð 6.900

Kinetic Fortjaldsdúkar
Nýjung - flottir dúkar í
ferðavagninn
Verð frá 15.995

Hægt er að versla allar vörur í
vefverslun okkar.

VEFVERSLUN
www.vikurverk.is

Njótum þess að gera góð kaup – heima.

Frí heimsending í apríl!!!
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Aukahlutir

LED kerti - mikið úrval
Kerti með flöktandi loga, engin
eldhætta
Verð frá 1.295

LED lampar Glæsilegir í
fortjaldið
Verð frá 7.900

Plasthælar - Mikið úrval
Léttir og þægilegir í útileguna.
Verð frá 790

Level Up - upphækkun
Verð 5.900

Loftnetshattur
Digital – auðveldur í notkun
Verð 29.900

Markísa F80 400 Toppmarkísa
Það nýjasta á markaðnum í dag,
einnig fáanleg rafdrifinn
Verð 179.900

Mover - Easy Driver
Fjarstýrður búnaður fyrir
ferðatæki, aðstoð við að bakka
í stæði
Verð frá 299.900

Nefhjól
Verð 9.995
TILBOÐ

4G Netbúnaður
Vertu vel tengdur í ferðalaginu
Verð 79.800

Super Kem
Niðurbrotsefni fyrir ferðasalerni
Verð 3.995

Super Kem Klósettefni
Niðurbrotsefni fyrir ferðasalerni
Verð 3.400

Varta rafgeymir 95AH
AGM þurrgeymir 95 AH
Verð 29.900

Rakatæki
Tilvalið í vetrargeymsluna
Verð 4.995

Ruslatunna
Fyrirferðalitlar, fást í ýmsum
litum
Verð frá 2.495

Hliðarspeglar
Okkar vinsælu hliðarspeglar, 2
saman í tösku
Verð 17.900

Tröppur í miklu úrvali
Verð frá 4.995

Email - vikurverk@vikurverk.is
Email - verkstaedi@vikurverk.is
Facebook - Víkurverk
Instagram - Víkurverk
SMS - Skráðu þig á SMS listann á www.vikurverk.is
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Elskar þú að grilla?
Okkar vinsælu O-Grill eru frábær í ferðalagið, garðinn, svalirnar nú eða á pallinn!

O-GRILL

O-Grill 800T - 39.900 kr.
Borðstandur - 10.900 kr.  Taska - 3.995 kr.
Yfirbreiðsla - 2.495 kr.  Pizza Steinn - 8.495 kr.

VAGNAHÖLLIN

Notaðir vagnar/hjólhýsi

VAGNAHÖLLIN

Vagna- og hjólhýsageymsla

Þú pantar geymslu fyrir
ferðatækið þitt á vagnahollin.is

Stærsta ferðavagnasala landsins
af notuðum ferðatækjum.
Umboðssala og uppítökuvagnar
frá Víkurverk.
777 6766 - vagnahollin.is

Þú pantar vetrargeymslu fyrir ferðavagninn þinn á

vagnahollin.is
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Hero camper
Farðu skrefinu lengra með nýjum Hero Ranger Off Road

Hero Camper er frábært off road hýsi þar
sem 2 til 3 geta sofið og eldað. Frábært til
að ferðast á fjallvegum.

M

Aukabúnaður
Auka dekk
Aukin einangrun
Vel útbúnir demparar
Styrktur undirvagn
Þolir frost að -21ºC

825

141

475 cm.
455 cm.
232 cm.
232 cm.
800 kg.
1.200 kg.
156/208 cm.
135/208 cm.
265/65/R17
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141
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Rafmagn, vatn, hiti.
Kælibox 12V/230V
Propex 2000 gasmiðstöð
USB tengi
12 V tengi

Kr. 2.895.000

825

KI

HV

ERFISME
R

Heildarlengd
Lengd
Breidd
Hæð
Þyngd
Heildar leyfileg þyngd
Stærð rúma
Toppgrind
Dekkjastærð

Verkstæði
Víkurverk rekur þjónustuverkstæði í
Víkurhvarfi 6, þar sem lögð er áhersla á
að veita viðskiptavinum fyrirtækisins góða
þjónustu. Víkurverk sérhæfir sig í viðgerðum
og viðhaldi á ferðavögnum og húsbílum.
Stór þáttur í starfsemi verkstæðisins er
að yfirfara og gera nýja vagna klára til
afhendingar. Víkurverk kappkostar að hafa
ferðavagnana frá framleiðanda búna á þann
hátt sem viðskiptavinurinn óskar. Oftar en
ekki vilja viðskiptavinir okkar bæta við ýmsum
aukabúnaði.
Tímabókanir - Við viljum minna viðskiptavini
okkar á að vera tímanlega að bóka tíma á
verkstæðinu þar sem allt er að farið að fyllast
fyrir sumarið 2020.
Það er opið hjá okkur frá kl. 08:00– 18:00 alla
virka daga (ath. lokað í hádeginu 12-13).

Eftirfarandi þjónusta eru vinsæl hjá
okkur
Söluskoðun - Létt rakamæling,
gasþrýstiprófun (ekki skipt um slöngu), rúður,
yfirbygging ofl.
Þjónustuskoðun - Smurning og stilling á
bremsum, loftþrýstingur mældur í dekkjum og
smurt í læsingar og öryggisvír athugaður.
Ábyrgðarskoðun - Þrýstiprófun á gasi: Gott
að framkvæma þriðja hvert ár.
Alde Kerfi: Skipta um frostlög og kerfið
lofttæmt, gott að framkvæma á 5 ára fresti.
Vetrarklárt - Rakamæling. Nauðsynlegt að
mæta árlega til að viðhalda raka ábyrgð
Tjónaviðgerðir - Við getum öll lent í því óláni
að lenda í tjóni. Þá er mikilvægt að viðgerðin
sé vel unnin af fagmönnum.
Varahlutapantanir - Allar varahlutapantanir
fara í gegnum þjónustustjóra okkar, ef

varahlutur er ekki til á lager, reynum við eftir
fremsta megni að útvega þá varahluti fljótt og
örugglega. Afhendingartíminn getur verið 2 til
14 vikur. Útvegun varahluta getur dregist vegna
lagerstöðu erlendra birgja.
Kveðja, verkstæðisformaður

Starfsmenn

Hrafnhildur

Stína

Þorgeir

Tanya

Inga

Tryggvi

Egill

Íris

Kjartan

Siggi

Kristinn

Cornel

Árni

Dagný

Arnar

U

Látum kaupin
smella!
Ergo býður fjölbreyttar leiðir í
fjármögnun bifreiða og ferðavagna
Kynntu þér möguleikana á ergo.is

Ergo fjármögnunarþjónusta Íslandsbanka

