Prislista

Bilvård

Invändigt

Utvändigt

Lätt invändig rengöring____500 kr
-Lätt dammsugning av säten och golv
-Rengöring gummimattor
-Lätt torkning och fönsterputsning insida framruta

Handtvätt(avfettning och schamponering)____420kr
-Vi handtvättar med Tidy´s avfettning och schampo
-Vi torkar bilen

Invändig städning____1050 kr

Vaxning____1500kr

En invändig rengöring

Ett bra sätt att få en blank lack.

-Dammsugning av säten, golv, bagage
-Avtorkning inredning
-Invändig fönsterputs
-Rengöring gummimattor och dörrkarmar

-Vi spolar, handtvättar och torkar bilen
-Maskinvaxas med specialmedel
-Utvändig fönsterputs av hela bilen
Lackrengöring + vaxning 2000 kr

Rengöring och schamponering____3000 kr

Polering + 6 mån lackskydd____ 2500kr

Grundlig rengöring av alla textilier och all inredning

Komplett utvändig rengöring och lackrekond

-Total dammsugning av hela insidan
-Special schamponering av alla textilier
-Borttagning av fläckar
-Rengöring av vinyl och läder
-Rengöring av hela inredningen
-Rengöring av bagageutrymme
-Invändig fönsterputs

-Borttagning av tjära och insekter
-Vi spolar, handtvättar och torkar bilen
-Professionell polering för att ta bort smårepor
-Vi tar bort oxidering av lacken
-Behandling av hårdvax
-Utvändig fönsterputs

Rengöring med textilskydd____3800kr

Tidy lackskydd____ från 2900kr

Rengöring av alla textilier och all inredning + textilskydd

Komplett utvändig rengöring, lackrekond och lackskydd

-Total dammsugning av alla textilier
-Specialschamponering av alla textilier
-Borttagning av fläckar
-Rengöring av vinyl och läder
-Rengöring bagageutrymme
-Invändig fönsterputs
-Applicering av skydd på alla textilier, förhindrar
och smuts att tränga in i textilierna
-Garantiavtal ingår vilket kan förnyas kontinuerligt
för 500:- + ev. rengöring

-Borttagning av tjära och insekter
-Vi spolar, handtvättar och torkar bilen
-Professionell polering för att ta bort smårepor
-Rengöring av grill och fälgar
-Behandling av lacken för långvarigt skydd och glans
-Iläggning av stenskott (färg tillkommer)
-Garantiavtal ingår (återbehandling) kan förnyas
kontinuerligt till fast pris från (1975kr/år)

TOTAL
BEHANDLING
Invändigt och utvändigt från

5950:
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Bilvård

Prislista
*Lackskyddsbehandling
*Lackskyddsbehandling
*Lackskyddsbehandling
*Lackskyddsbehandling
*Keramisk lackskyddsbehandling
*Keramisk lackskyddsbehandling
*Keramisk lackskyddsbehandling
*Keramisk lackskyddsbehandling
*Återbehandling lackskydd (RES)
*Återbehandling lackskydd (RES)
*Återbehandling keramisk lackskydd (RES)
*Återbehandling keramisk lackskydd (RES)
Polering och 6 mån lackskydd
Lackrengöring och vaxning
Vaxning

Ny bil
Beg bil
Ny Jeep, Pick up, Minivan
Beg Jeep, Pick up, Minivan
Ny bil
Beg bil
Ny Jeep, Pick up, Minivan
Beg Jeep, Pick up, Minivan
Bil
Jeep, Pick up, Minivan
Bil
Jeep, Pick up, Minivan
(Minibuss 3500 kr inkl moms)
(Minibuss 3000 kr inkl moms)
(Minibuss 2000 kr inkl moms)

Exkl moms

Inkl moms

2320 kr
3120 kr
2400 kr
3200 kr
3120 kr
3920 kr
3600 kr
4400 kr
1780 kr
2080 kr
2000 kr
2240 kr
2000 kr
1600kr
1200 kr

2900kr
3900 kr
3000 kr
4000 kr
3900 kr
4900 kr
4500 kr
5500 kr
2225 kr
2600 kr
2500 kr
2800 kr
2500 kr
2000 kr
1500 kr

400 kr
430 kr
460 kr
440 kr
550 kr
50 kr
70 kr
60 kr

420 kr
450 kr
480 kr
460 kr
570kr
50 kr
70 kr
60 kr

Exkl moms

Inkl moms

396 kr
396 kr
520 kr
240 kr
440 kr

495 kr
495 kr
650 kr
300 kr
550 kr

Grundtvätt
**Handtvätt personbil (avfettning och schampo)
**Handtvätt Jeep, Pickup
**Stortvätt (handtvättad bil,inne i dörrar samt mattor)
**Supertvätt (hantvättad bil, dörrkarmar,smörjer lister samt blåser lås
**Lyxtvätt(som supertvätt + rengöring karm bagagelucka och mattor)
Tillägg takräcke personbil, Jeep, Minibuss
Tillägg takbox
Extra avfettning

inkl moms
inkl moms
inkl moms
inkl moms
inkl moms
inkl moms
inkl moms
inkl moms

Motortvätt
Däckbyte inkl rengöring däck
Aquapel, vattenavvisande vindrutebehandling
Stenskott Lätt bil, färg tillkommer
Stenskott Svår bil, färg tillkommer

*Behandling av svarta ytor(lister, stötfångare, backspeglar, dörrhandtag och däcksidor)
samt färgläggning av stenskott ingår i dessa behandlingar. Ev. Färg tillkommer
**Vid fakturering ur vårt handtvättprogram tillkommer 20 procent
*** Om kund inte tillhandahåller färg tillkommer 350 kr inkl moms. Har vi färg tillkommer 0 kr.

Invändigt
Klädseltvätt: (golv,stolar, dörrsidor och tak)
Klädseltvätt: framstol/st (vissa stolar måste tvättas 2-3 ggr)
Klädseltvätt: baksäte (vissa säten måste tvättas 2-3 ggr)
Klädseltvätt: dörrsidor/st
Klädseltvätt: golvtvätt
Klädseltvätt: taktvätt
Impregnering Ny bil
Impregnering (ev. Klädseltvätt tillkommer) Beg bil
Återfettning skinnklädsel
Invändig städning (dammsugning,fönsterputs,bagage, mattor, torkning)
Invändig städning Jeep, Minibuss, Minivan
Lätt invändig städning (lätt dammsugning, mattor, lätt torkning, insida framruta
Luktsanering (borttagning av röklukt, ev. klädseltvätt tillkommer) per gång
Foggning (borttagning övriga lukter, ev. klädseltvätt tillkommer) per gång

Exkl moms

2000 kr
320 kr
520 kr
140 kr
552 kr
700 kr
980 kr
1080 kr
440 kr
840 kr
960 kr
400 kr
1120 kr
760 kr
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Inkl moms

2500 kr
400 kr
650 kr
175 kr
690 kr
875 kr
1225 kr
1350 kr
550 kr
1050 kr
1200 kr
500 kr
1400 kr
950 kr

