Enkeltstående opgaver Vask & Rens
Indvendig
Støvsugning af kabine inkl. almindelig rengøring
Støvsugning af kabine inkl. afrensning og behandling af plast, samt rudepolering
Komplet klargøring af kabine, inkl. rens og imprægnering af sæder og måtter
Sæderens‐ 1 sæde
Sæderens ‐ 5 siddepladser

fra Kr. 375,00
fra Kr. 1145,00
fra Kr. 1695,00
fra Kr. 300,00
fra Kr. 900,00

( Snavsede stofsæder, Renses med specialprodukt der også desinficerer)

Udvendig
Manuel bilvask alm.
Manuel bilvask inkl. Fælgrens
Motorrumsvask med plast pleje/beskyttelse
Falsevask inkl. olie/fedt afrensning
Rengøring af alufælge Pr. stk.

fra Kr. 345,00
fra Kr. 425,00
fra Kr. 395,00
fra Kr. 350,00
fra Kr. 110,00

Udvendig Lakpleje & Polering

Let Polering til nyere personbiler (fjerner lette vaskeridser)

fra Kr. 1495,00

‐polering med et 2i1 produkt der sliber let og forsegler. Anbefales til nyere eller behandlet
biler uden de voldsomme vaskeridser, kort sagt..en hurtig polering

Dybdepolering af brugt personbil. (Inkl CARTEC lakforsegling)

fra Kr. 2750,00

‐3 trins polering, hvor lakken først kemisk afrenses for flyverust, industrinedfald og øvrig luftforurening
herefter dybdepoleres den til optimal glans, for så til sidst at blive påført en nye topcoater, som forsegler
lakken, og gør den modstandsdygtig over for solens stråler, denne behandling er det ypperste vi
kan gøre for din lak, og anbefales således hvor et 100% optimalt resultat ønskes…

Lakforsegling af fabriksnye biler – (op til 3 uger gamle).

fra Kr. 2495,00

‐Op til 12 års glansgaranti med CARTEC Lakkonservering, dette er helt uden konkurrence.
Garantien følger naturligvis bilen uanset ejerskifte. HUSK får De en skade på deres bil som
kræver omlakering, SKAL de lakerede områder behandles straks efter for at opretholde
den 12 års glansgaranti.

MC klargøring ‐ (Vask, tørring og polering)
-Denne behandling udføres kun af Mester selv, der har været aktiv motorcyklist i over 25 år, og er der

fra Kr. 995,00

en der kan pleje og nusse om en motorcykel, så er det ham.

HUSK: De er altid velkommen til at kontakte os for en nærmere dialog omkring behandling af Deres bil
Alle priser er inkl moms og miljø omk. Bemærk at der er tillæg for MPV, vare/kasse vogne og 4x4 biler.
Forbehold for trygfejl og prisændringer.
Copyright Universal Bilpleje.

