Klargøring af en bil får du bedst udført professionelt hos De2bilpleje ApS, uanset om din klargøring af bilen gælder en ny bil- eller brugt bil som du skal have solgt.
Klargøring af bil hos De2bilpleje ApS
Når du bestiller en klargøring af din bil hos De2bilpleje, så vælger du selv om det skal være en
udvendig- og/eller indvendig klargøring.
Trygheden ved at lade De2bilpleje udføre klargøringen er, at du ved, at der bliver udført et professionelt stykke arbejde. Vi anvender kun de bedste værktøjer og klargørings produkter.
Du får også adgang til vores store erfaring indenfor klargøring af biler. Det betyder, at er der en
opgave der kræver noget ekstra, så har vi ekspertisen og viden der skal til for at løse opgaven.
Du er altid velkommen til at kontakte os for et godt råd, eller et tilbud på den klargørings opgave du ønsker udført.
En klargøring hos De2bilpleje omfatter følgende:
Udvendig klargøring:
• Grundig håndvask i special shampoo
• Fælgrens og højtrykspuling af hjulkasser
• Afrensning af flyverust og tjærepletter fra bilens lak
• Afrensning af alle kanter og falser
• Maskinpolering af hele bilen
• Lakforsegling med specialvoks, inklusive kanter og falser
• Motorvask med motorshine
Indvendig bilpleje og klargøring af kabine
• Støvsugning af kabine
• Trykluft rensning og rengøring af kabine
• Polering af ruder indvendig og udvendig
• Alle beklædninger, instrumentbord og midterkonsol renses og behandles med
plejemiddel og/eller plastfornyer.
• Fjernelse af lugtgener
• Rensning af tæpper og måtter
Har du en ny- eller brugt bil du skal have klargjort før leveringen, eller før den sættes til salg, så
kontakt De2bilpleje tlf. 3213 3570 vedrørende tilbud på en professionel klargøring.
Er du autoforhandler, eller har en virksomhed med en større bilpark, så kontakt os for oprettelse af en samarbejdsaftale på telefon 3213 3570 eller send en mail på post@de2bilpleje.dk
En fast aftale giver dig nogle særlige fordele og priser.
Vi glæder os til at høre fra dig.

