Välkommen till oss!

LITE ATT TÄNKA PÅ INFÖR INLÄMNING AV DIN BIL
TILL OSS PÅ HBSC BILSKADECENTER AB
Tid har reserverats för din bil
Reg.nr:...........................................

Datum:..........................................

Tid:..................................................

Eventuell självrisk betalar du när du hämtar din bil.
Om skadan inte är anmäld och godkänd av försäkringsbolaget står du som ägare för
betalningsåtagandet. Eventuell hyrbil löser du med ditt försäkringsbolag.
OBS!
Bilen bör vara tvättad vid inlämning.

Florettgatan 14 (Brooklands)
254 67 Helsingborg
Tel: 042 - 453 68 00 • E-post: info@hbsc.se
Öppettider: Mån-Fre: 07.00 - 16.30, Lör och Sön: Stängt

Lackbehandla Din bil

Spa
r
2 00 a
0 kr

Erbjudande
Lackbehandling Keramisk Ultra Black
Detta är den ultimata behandlingen för att hålla
DIN bil i utställningsskick i många år.

*

Upp till 9 års hållbarhet. (se baksida)

Pris: 6 900:- (ord pris 8 900 kr)

Vi jobbar med G TEQNIQ´s produkter. Ovanstående priser avser normalt sliten lack.
Tillägg kan förekomma för extra grundarbete som offereras på plats.
Tilläggstjänster sker efter överenskommelse.

Skadeverkstad - PDR buckelfix - Rekond
Lackbehandling - Biltvätt
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Dessa processer genomgår vi med din bil
när du lämnat in den till HBSC
Vi kontrollerar skadan på din bil
Hela bilen fotograferas för att säkerställa att
alla skador blir dokumenterade, även de som
inte tillhör skadan. Därefter gör vi en kostnadskalkyl. Kalkylen och bilder på skadan skickas
sedan till ditt försäkringsbolag för godkännande.

När alla skador som blivit godkända
är reparerade
Bilen går till lackering.

När vi fått svar från försäkringsbolaget
Då skadan blivit godkänt av försäkringsbolaget
kontaktar vi dig för eventuell bokning av tid och
vi startar reparationen.

Slutkontroll
När bilen är klar görs en kvalitetskontroll innan
vi kontaktar er.

Reservdelar
Då det går att hitta så används begagnade
delar för att värna om miljön och för att hålla
nere reparationskostnaderna enligt försäkringsbolagens anvisningar. Plastdetaljer repareras i
möjligaste mån.

Efter lackering
Montering av de detaljer som varit
demonterade.

När bilen är helt färdig
Kontaktar vi er.
Om ni önskar så går vi tillsammans igenom
vad som blivit åtgärdat enligt skadeanmälan
och godkänd kalkyl från försäkringsbolaget.
Vi är inte skyldiga att återlämna bilen städad
efter vårt arbete, men vi städar av det grövsta.
Vill ni att vi ombesörjer en större tvätt eller
rekond av hela bilen begär in ett pris från oss.

Att tänka på innan du lämnar bilen till oss!
• Se till att du gjort anmälan till ditt försäkringsbolag. Ordna ev. hyrbil med ditt försäkringsbolag.
• Smitning, viltolycka eller parkeringsskada skall du också anmäla till polisen.
• Bilen bör om möjligt vara tvättad.
• Takbox, takräcken mm ska vara demonterade.
			

• Töm bilen på privata tillhörigheter. Observera att vi inte tar ansvar för
eventuell lös egendom i bilen.

							• Ha skadenumret till hands.
									
• Glöm ej att ta med nyckeln till
									
låsbultar och dragkrok om detta
									 är monterat.

Lätta tvättråd efter skadereparation

• Tvätta endast med kallt vatten och ett milt
tvättmedel.

• Först efter ca 90 dagar kan bilen
maskintvättas, poleras och vaxas.

• Skölj med rent vatten.

• Följ alltid bilfabrikantens anvisningar för tvätt
och skötsel samt lackvård.

• Undvik att använda tvättsvamp på nylackerade ytor de första tre veckorna.
• Undvik höga temperaturer, maskintvätt, starka kemikalier och att tvätta direkt i solsken.

FÖR
FÖRETAG

FÖR DIG SOM LÄMNAR EN BIL FÖR
REPARATION OCH BILEN STÅR
REGISTRERAD PÅ ETT FÖRETAG
OCH SKADAN ÄR UTANFÖR
VAGNSKADEGARANTIN.

För dig som lämnar bilen på reparation och den finns registrerad på ett momspliktigt företag är
företaget skyldig att erlägga momsen den totala reparationskostnaden till oss när den hämtas ut
utöver självrisken.
TIPS! Innan du hämtar ut bilen kontakta oss för att få reda på den aktuella momskostnaden.

”Man kan ibland uppleva att det
tar lång tid att reparera en ganska liten skada”
Nedan kan du se vilka yrkesgrupper som varit med vid skadereparationen på din bil på HBSC.
• Kundmottagare
• Verkmästare (plåt)
• Försäkringsbolagets tekniker
• Reservdelspersonal

• Skadereparatör
• Plastreparatör
• Billackerare
• Transportör

