
Hvordan får du mest glæde af din bil?

De fleste der får lavet en lakforsegling og/eller en indvendig rengøring af bilen, 
får det som oftest gjort en eller 2 gange årligt. Hvis du får lavet en komplet pakke 
er prisen kr. 3 - 5.000,- pr. gang, afhængig af bilens størrelse mm.

Hvis du i sted for at bruge 8 - 10.000,- pr. år for 2 gange fuld pakke, vil vi i stedet 
anbefale at du 1 - 2 gange om måneden får lavet den lille pakke til kr. 445,- og 
så 1 gang årligt får lavet en grundig indvendig rengøring og en lakforsegling af 
bilen. 

På den måde får du langt mere glæde af din bil. I stedet for at du 1 - 2 gange år-
ligt har en næsten ny og ren bil, og så resten af tiden kører i en mere eller mindre 
snavset bil. Du vil få meget mere komfort og glæde i din bil på denne måde.

Servicebog til din bil:

Som noget nyt opretter vi en servicebog på pleje af din bil. Det betyder, at du ved 
salg kan dokumentere at bilen ud over det mekaniske, også er vedligeholdt kos-
metisk. Derved opnår du en bedre salgspris på bilen den dag den skal sælges, eller 
skiftes ud med en anden. Hvis du får oprettet en servicebog på bilen, og aftaler 
regelmæssig bilpleje, får du samtidig ekstra 10% rabat på prislisten.

Vi har kunder der har fået en salgspris på bilen inden en klargøring hos os, for 
så efterfølgende at få bilen salgsklargjort og så igen fået bilen prisvurderet. Der 
kan være en prisforskel på kr. 20 - 30.000,- afhængig af hvordan bilen så ud før-
ste gang den blev prissat. Den der køber bilen ved jo at der skal laves en grundig 
salgsklagøring inden bilen kan sælges igen, og det skal der være plads til i prisen.

Vi, er altid til rådighed med vejledning om hvordan du får mest glæde af bilen, til 
de laveste omkostninger.

Du kan altid kontakte os på Tlf: 3213 3570 elle mail: post@de2bilpleje.dk


