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Prislista
Vardagstvätten 380kr
Underhåll din bil med en skonsam handtvätt.
Vi använder välbeprövade och marknadsledande produkter för bästa resultat.

Supertvätten 980kr
En grundlig handtvätt av utsidan inkl. hjul, däck, fälg och dörrstolpar.
Insidan får en enklare städning med mattvätt & dammsugning (ej bagage).
Avslutas med en 3 månaders lackskydd.

Tilläggstjänster vid någon av ovan valda tvättpaket
Puts av glasrutor invändigt, pris 300kr
Hundhårsborttagning, pris från 300kr
Kemtvätt av din bilklädsel, pris från 300kr/st för framsäte, baksäte pris från 500kr
Motortvätt, pris från 300kr
________________________________________________________________________________

Invändigrekond 1199kr (Utvändig handtvätt ingår) ”Bilen känns precis som ny”
En ordentlig genomgång av din bils insida.
Dammsugning, fönsterputs, mattvätt och rengöring av din interiör.
Tillägg av kemtvätt av bilklädsel 600kr (Ord.pris 1000kr)
______________________________________________________________________

Bilvårdspaket #1 pris från 2400kr (Polering och **9månaders lackskydd)
En grundlig handtvätt av utsidan inkl. däck, fälgar,
och dörrsidor. Insidan får en enklare städning med mattvätt, dammsugning och inredningen
avtorkas. Lacken poleras och får ett lackskydd med 9-månaders hållbarhet.

Bilvårdspaket #2 pris från 3900kr (Rubbing, Polering och **12månaders lackskydd)
En grundlig handtvätt av utsidan inkl. hjul, däck, fälgar och dörrstolpar.
Insidan får en enklare städning med mattvätt, dammsugning och inredningen avtorkas.
Lacken poleras och får ett 12-månaders lackskydd.

Bilvårdspaket #3 pris från 5999kr (Rubbing, Polering och **18månader keramiskt lackskydd)
Arcticoat Ceramic Paint Coating Slitstarkaste lackskyddet vi erbjuder. Mer info på sista sidan.
En grundlig handtvätt av utsidan inkl. hjul, däck, fälgar och dörrstolpar.
Insidan får en enklare städning med mattvätt, dammsugning och inredningen avtorkas.
Lacken poleras och får ett 18-månaders keramiskt lackskydd. (2 komponents lackskydd)

Lägg till en invändigrekond till valfritt Bilvårdspaket och få 300kr rabatt.
_______________________________________________________________________________
** Not.: Hållbarheten på lackskydden är längre än angivet ovan. Hållbarhetstiden är beräknad på att
bilen inte underhålls i större utsträckning. Sköter du din bil med regelbundna handtvättar och med
rätt produkter är hållbarheten betydligt längre.
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Övriga tjänster
Glasskyddsbehandling pris från 500kr
Behandling av bilens vindruta och 2st sidorutor
Lägg till 350kr och få resterande rutor behandlade

Kemtvätt av din bilklädsel pris från 1000kr
En ordentlig tvätt av din tyg-eller skinnklädsel
kommer göra stor skillnad och förlänger hållbarheten
av klädseln i din bil.

-Före och efter motortvätt-

Läderimpregnering pris från 1150kr
Förläng hållbarheten på in bils läderytor med en
impregnering.

Stenskottslagning pris från 600kr
Keramiskt lackskydd av dina fälgar pris från 1000kr (4st fälgar)
Skyddar mot bromsdamm som brinner fast samt asfaltsfläckar etc.

Avstripning: (dekalborttagning etc.) ring för offert.
Möjligheten till reducerat pris vid återbehandling finns. Kontakta personalen på plats vid betalning
av vald tjänst om möjligheten till återbehandling just för ditt valda bilvårdspaket.

Vi utför även övriga bilreparationer, däckbyten och kan förbesikta din bil inför besiktning etc.
Ring eller maila för offert. 070-308 98 45 Felix Nordfjell

Referensbilder finner ni på vår

felix@jajamen.eu
RecondbyJajamen

