
Returadress: Alltank AB
Box 764, 851 22 Sundsvall

SVERIGE
PORTO
BETALTB

VälkOmmen till din 
lOkala OljeleVerantör!

Vi ingår i Preems samarbetsavtal                                                      med ME Inköp och LRF Samköp.

ring OcH beställ:

sundsvall 060-15 77 39
östersund 063-12 00 72

örnsköldsvik 0660-555 76

Alltank säljer bensin, diesel, smörjmedel, batterier och kemprodukter.
Allt detta kan du hämta från våra lager/butiker som finns i Sundsvall,
Östersund och Örnsköldsvik. Där finns också mycket kunnig  
personal som kan svara på dina frågor om våra produkter.
Mer info om våra produkter, andra erbjudanden och 
kontakt uppgifter på www.alltank.se

*Gäller så länge lagret räcker.

beställer du 300 liter smörjmedel inom en 
vecka får du dessutom en ficklampa* som 
tack. Först till kvarn...

snabbHetspremie!

kampanjperiod
vecka 40-42

ÖPPET HUS!
FREDAG 28 APR KL 9-14

Sundsvall 060-15 77 39
Lagerhotellet Norra vägen 12

Östersund 063-10 91 08
Storlienvägen 34 (Lugnviks industriområde)

Örnsköldsvik 0660-555 76
Maskingatan 1 (bredvid Beijer Bygg)
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Tellus/Lahega visar skum/poleringsutrustning. Massor av specialpriser

Kampanjpriser på fritidsbatterier! Gratis batteritest.

Vi bjuder på hamburgare och dricka!  

VÄLKOMMEN TILL ALLTANK Ö-VIK 
- DIN LOKALA OLJELEVERANTÖR


