
Komplet indvendig rengøring kr. 2.000,- 
minus 20%

Kr. 1.600,-
                            Inkl. moms

        Indvendig rengøring indeholder følgende:

        • Trykluft rens af kabine   
        • Instrumentbord, dørbeklædninger renses + plastfornyer 
        • Bundtæpper og måtter renses
        • Sæderens (Stof/læder)   
        • Rudepudsning

Ring allerede i dag og book en tid til din bil
Tillæg for hund og tobaksrøg

Autoriseret Ditec Center
DITEC

Tilbud 7-sæde biler
Gældende til 30. november 2019

De2bilpleje ApS • Arresøvej 27 • 8240 Risskov • Tlf. 3213 3570

Komplet klargøring ind- & udvendig
stor bilpakke kr. 3.295,- minus 20%

Kr. 2.635,-
                            Inkl. moms

        Stor bilpakke indeholder følgende:

        • Standard bilvask med fælgrens   
        • Motorvask med motorshine    
        • Afrensning af tjærepletter & �yverust
        • Maskinpolering & lakforsegling   
        • Grundig indvendig rengøring med sæderens
        • Rudepudsning samt rengøring af dørfalse

Ring allerede i dag og book en tid til din bil
Tillæg for 4x4, og hund

Autoriseret Ditec Center
DITEC

Tilbud 7-sæde biler
Gældende til 30. november 2019

De2bilpleje ApS • Arresøvej 27 • 8240 Risskov • Tlf. 3213 3570

Afrensning af �yverust og tjærepletter
Maskinpolering og lakforseglig

Lille         Mellem         stor
Kr. 1.440,-   kr. 1.680,-  kr. 2.000,-

       Inkl. moms

Du sparer 20% i forhold til listeprisen.

Det er en rigtig god idé at få bilens lak afrenset og
gennemgået for skader, og samtidig få den beskyttet med 

en kvalitets lakforsegling inden vinteren.        

Ring allerede i dag og book en tid til din bil
Tillæg for 4x4 og varevogne

Autoriseret Ditec Center
DITEC

Få din bil afrenset og 
lakforseglet inden

vinteren

De2bilpleje ApS • Arresøvej 27 • 8240 Risskov • Tlf. 3213 3570

Komplet klargøring ind- & udvendig
stor bilpakke kr. 3.295,- minus 20%

Kr. 2.635,-
                            Inkl. moms

        Stor bilpakke indeholder følgende:

        • Standard bilvask med fælgrens   
        • Motorvask med motorshine    
        • Afrensning af tjærepletter & �yverust
        • Maskinpolering & lakforsegling   
        • Grundig indvendig rengøring med sæderens
        • Rudepudsning samt rengøring af dørfalse

Ring allerede i dag og book en tid til din bil
Tillæg for 4x4, varevogne og hund

Autoriseret Ditec Center
DITEC

Spar momsen i
oktober og november

De2bilpleje ApS • Arresøvej 27 • 8240 Risskov • Tlf. 3213 3570


