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Så vil du forkæle din bil lidt ekstra, skal din leasingbil
afleveres tilbage eller ønsker du at klargøre din bil til
salg, så kan vi hjælpe dig.
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PRISLISTE BILPLEJEN
Pr. 1. oktober 2018

Klargøring *

Pris inkl. moms

Indvendig klargøring

1.799 kr.

Udvendig klargøring

1.799 kr.

Komplet klargøring med 2 trins polering *

Pris inkl. moms

Almindelig bil

2.999 kr.

Almindelig bil i forbindelse med service

2.699 kr.

Stor bil (7 pers. SUV) i forb. med service

2.999 kr.

Stor bil (7 pers. SUV) komplet klargøring

3.499 kr.

DITEC® lakforsegling **

Pris inkl. moms

DITEC® Ceramic Light

fra 3.000 kr.

DITEC Original

fra 4.000 kr.

DITEC Ceramic Ultra

fra 5.000 kr.

DITEC Ceramic Ultra inkl. indvendig klargøring

fra 6.000 kr.

DITEC Ceramic Ultra inkl. fælg forsegling

fra 6.000 kr.

®
®
®
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Øvrig bilpleje

Pris inkl. moms

Basis bilrengøring

650 kr.

Sædevask

595 kr.

Fjernelse af dårlig lugt + røg

400 kr.

Diverse reparation af interiør

Vurderes på hver skade

* Ved ekstraordinært beskidte biler kan der forekomme et tillæg.
** Prisen ved DITEC® lakforsegling er vejledende, og vi tager forbehold for
dybdetillæg ved meget ridsede biler samt sorte/mørke biler.
Vi giver 9 års systemgaranti på DITEC® lakforsegling på nye biler (under 12
måneder gammel) og garanterer, at glansen bevares under hele garantiperioden.
Intervallet for vedligeholdelsesbehandling er 12 eller 18 måneder afhængig af
den valgte lakforsegling.

Bestil tid på www.bilerneshus.dk eller 72 100 200
når du alligevel bestiller tid til værkstedsbesøg

