AUTO DETAILING

Shampoorelle

Poetsen / Polijsten

Kan uw bekleding wel een opfrisbeurt gebruiken? Met shampoorelle
wordt uw auto weer zo goed als nieuw van binnen.

Wilt u weer een glanzende lak? Dan is deze behandeling de
uitkomst!

Wat wordt er gedaan?
Auto wordt gewassen / dorpels gereinigd.
Auto wordt droog gemaakt.
Auto wordt gestofzuigd.
Alles wordt grondig gereinigd (hemel, dashboard, al het

De Behandeling
Uw auto wordt grondig gewassen.
Uw auto wordt ontvet.
Uw auto wordt “gekleid” zodat het oppervlak goed glad is.
Rubbers en plastic worden afgeplakt met tape zodat er geen
beschadigingen ontstaan en zodat het niet wit uitslaat.
De lak wordt gecontroleerd op eventuele beschadigingen,
boomhars, teer, roestbolletjes of spuitnevel.
Uw auto wordt in drie stappen gepolijst.
Uw auto wordt nagelopen:
Ramen schoonmaken
Dorpels reinigen
Controleren op poetsresten

Auto wordt gedroogd van binnen (met een droger).
Auto wordt weer gestofzuigd en nagelopen.
Dashboard behandeling.
Eventuele leerbehandeling.
Ramen worden gedaan.
U bent de auto voor deze behandeling een dag kwijt.
Mochten er extra reinigingen nodig zijn (nicotinelucht,
hondengeur) dan bent u de auto twee dagen kwijt.
Wij verzoeken u om de auto leeg aan te leveren.
Prijzen
Kleine auto (VW Up!, Ford Ka, Fiat 500, etc.)
Middel auto (5-deurs, VW Golf, Ford Mondeo, BMW 3/5-serie etc.)
Grote auto (5-deurs, 7-stoelen, BMW X5/7-serie, Audi Q5, Mazda CX5, etc)

€80,€100,€125,-

Meerprijzen
Hondenharen verwijderen
Braaksel, etc. verwijderen
Ontgeuren interieur met ozon

€15,vanaf €30,€30,-

Prijzen
Kleine auto (VW Up!, Ford Ka, Fiat 500, etc.)
Middel auto (5-deurs, VW Golf, Ford Mondeo, BMW 3/5-serie etc.)
Grote auto (5-deurs, 7-stoelen, BMW X5/7-serie, Audi Q5, Mazda CX5, etc)

€100,€150,€200,-

Meerprijzen
Verf verwijderen
Schuren en wegpolijsten van diepe krassen.
Spuitnevel of roestbolletjes verwijderen.

Prijs in overleg
€50,- p. deel
vanaf €50,-

Na het polijsten is het mogelijk om uw lak optimaal te
beschermen, zie voor de mogelijkheden ommezijde.
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Prijslijst
Kijk op onze website voor ons gehele assortiment en like ons op Facebook voor leuke acties!

www.vosje-etten.nl

