Bilvården tfn 0523 66 46 91
Mån-Tors kl. 7-16, lunch kl. 12-12.45
Fredagar kl.

7-13

Datum: rev 2016-12-30

Prislista 2017
Vi anpassar rekonditioneringen efter dina önskemål. Välj av följande tjänster vi erbjuder:
Handtvätt: Avfettning, högtryckstvätt av kaross samt spolning i hjulhus. Schamponering för
hand. Dörrkarmar, dörrsidor samt insteg rengörs.
Personbil: 200 kr (10-kort 1800 kr), SUV/Pick-up: 250 kr (10-kort 2250 kr)
Invändig rengöring: Dammsugning av kupé och bagageutrymme, rengöring av dörrkarmar,
paneler, mattor samt in och utvändig fönsterputs.
Personbil: 250 kr, SUV/Pick-up: 300 kr
Vaxning: Maskinell vaxpolish av kaross. Rengöring av fälgar, lister samt utvändig fönsterputs.
Om bilens lack är oxiderad rekommenderas Poler- och vaxpaketet.
Personbil: 1200 kr, SUV/Pick-up: 1600 kr
Polering och vaxning: Hårdare polering av kaross, tar effektivt bort tvätt repor samt lindrar
och utjämnar andra defekter i bilens lack. Rengör lacken på djupet från oxider. Rengöring av
fälgar, lister samt utvändig fönsterputs.
Personbil: 2400 kr, SUV/Pick-up: 2800 kr
Polering av strålkastare: 300 kr/styck
Klädseltvätt: Våt rengöring av textilier och klädsel.
Golv: 500 kr, Per sittplats :250 kr
Lackförsegling: Extra kemiskt skydd med Silver Seal. Utvändig rekonditionering ingår. En
försegling som lämnas ett års garanti på. I paketet ingår en väska innehållande
rengöringsmedel, vax, avfettning samt skötselinstruktion.
Personbil: 3100 kr, SUV/Pick-up: 3700 kr
Efterkontroll: Återbesök efter 12 mån (lackförsegling). Smartab kallar er via brev efter ca. 11
månader. Efter kontrollen är utförd så förnyas garantin i ytterligare 12 månader.
Personbil: 1400 kr, SUV/Pick-up: 1700 kr
Vid hårt nedsmutsade bilar och vid större fordon, var vänlig kontakta Bilvården för prisuppgift.
För bokning eller frågor ring 0523 66 46 91. Vänligen ange bilens registreringsnummer och typ
av fordon vid bokning.
Vänligen plocka undan i bilen när den ska lämnas in till invändig tvätt eller rekonditionering.
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