Exclusive

Dé vijf redenen om uw auto één keer per jaar een
make-over te geven:
1. De lak van uw auto is beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.
2. Uw auto ziet er weer als nieuw uit, de glans komt weer terug.
3. Insecten, vogelpoep en ander vuil hechten minder snel,
waardoor de auto makkelijker schoon wordt.
4. Ook van binnen is de auto weer heerlijk fris en schoon.
5. Draagt bij aan het waardebehoud van uw auto en zorgt voor
een hogere inruilwaarde.

HET GEVOEL VAN EEN

Na de behandeling

NIEUWE AUTO!

Weet u nog? De eerste rit in uw nieuwe auto? De
geur van de gloednieuwe bekleding en de prachtige
glans van de lak?
Indoor Carwash verzorgt voor u een totale makeover van uw heilige koe. Na de behandeling is uw
auto weer als nieuw. Het interieur volledig gereinigd en
weer helemaal fris. De lak voorzien van een duurzame
waxlaag of unieke lakverzegeling van WaxGuard.
Waardoor de glans weer terugkomt en beschermd is
tegen verschillende weersomstandigheden.
Wilt u ook weer het gevoel van een nieuwe auto?
Lees verder in deze folder of neem contact met
ons op via 0251-760048 of info@indoorcarwash.nl
Voor de behandeling

KIJK OP INDOORCARWASH.NL/POLIJSTEN VOOR HET RESULTAAT

INDOORCARWASH.NL

INDOORCARWASH.NL

Waarom een make-over?

De lak van uw auto heeft veel te verduren. Naarmate uw auto ouder wordt, zal de lak dof
worden. Het weer, vogelpoep, insecten en het gebruik van uw auto maken dat de lak
verweert. Door het polijsten van de lak komt de glans weer terug. De investering van deze
behandeling verdient u ruimschoots terug bij inruil of verkoop. Daarnaast is uw auto na een
make-over weer goed beschermd door middel van een waxlaag of lakverzegeling.

Wat is dat polijsten?

Autolak is opgebouwd uit meerdere lagen. Bij het polijsten schuren we een klein stukje van
de verweerde lak. Daarna wordt de lak opgepoetst en voorzien van een wax, waardoor de
glans weer terugkomt.

Wordt mijn interieur ook gereinigd?

Voor uw interieur hebben wij verschillende behandelingen. De bekleding wordt behandeld
met een waterstofzuiger en speciale bekleding reiniger.

INDOOR CARWASH - EXCLUSIVE

Heeft u een tweedehands auto gekocht met een rook- of hondenlucht? Dan adviseren wij
de geurvrij behandeling. Het interieur wordt volledig gereinigd. Daarna wordt er een ozonapparaat gebruikt om de resterende geurdeeltjes te neutraliseren.

Ik wil graag een behandeling afspreken, hoe doe ik dat?
Voor een behandeling van Indoor Carwash Exclusive moeten wij eerst de auto bekijken.
Daarvoor kunt u langskomen bij onze vestiging in Beverwijk van maandag t/m vrijdag tussen
8:00 en 17:00. Zo kunnen wij u voorzien van advies op maat. Daarna plannen wij een afspraak
met u in.

Heeft u vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan contact met ons op via 0251-760048 of
stuur een e-mail naar info@indoorcarwash.nl

Voor de zakelijk klant.

Heeft u een garage- of autobedrijf en heeft u interesse in poetsbehandelingen of
interieurreiniging? Voor bedrijven hebben wij speciale behandelingen en tarieven beschikbaar.
Neem contact met ons op via 0251-760048 of per e-mail naar info@indoorcarwash.nl voor
meer informatie.
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€ 399,00

€ 599,00

Consumentenprijs (vanaf)

Mijn auto stinkt naar de rook- of hondenlucht.
Gaat dat ook weg?

POETSEN
& POLIJSTEN

€ 169,00

€ 239,00

MEERPRIJS BEHANDELING
€

59,95

€

39,95

€

149,95

Toeslag bus/bestelwagen

€

34,95

Cabriokap reinigen (vanaf prijs op afspraak)

€

74,95

Interieurreiniging
- Dashboard en kunststofdelen reinigen
- Deur -en raamrubbers reinigen en verzorgen
- Stoelbekleding stofzuigen en reinigen
- Diepreinigen van stoelbekleding
- Hemelreiniging
VIP

- Wassen buitenkant auto
- Ramen reiniging
- Dashboard reiniging
- Stofzuigen van het interieur
- Automatten reiniging
Geurvrij behandeling verwijderen van nare luchtjes (rook, hond etc.)

*Interieur wordt volledig gereinigd en een ozon behandeling
om geuren te neutraliseren

