
HalloweentilbudHalloweentilbud
Uhyggeligt billigt tilbud i uge 44 Uhyggeligt billigt tilbud i uge 44 

- og KUN uge i 44!- og KUN uge i 44!

Ditec Ceramic plus behandlingDitec Ceramic plus behandling  
med 20% rabat på prislisten.med 20% rabat på prislisten.

eksempel:eksempel:
BMW 3-serie, Volvo V60, MB BMW 3-serie, Volvo V60, MB 

C-klass, Audi A4, BMW X1C-klass, Audi A4, BMW X1

kr. 6.500,- kr. 6.500,- nu kr. 5.200,-nu kr. 5.200,-
prisen er inkl. momsprisen er inkl. moms

ring og bestil tid til din bil allerede i dag på tlf. 3213 3570ring og bestil tid til din bil allerede i dag på tlf. 3213 3570
eller mail. post@de2bilpleje.dk - Det gælder alle bestillinger i uge 44, og så eller mail. post@de2bilpleje.dk - Det gælder alle bestillinger i uge 44, og så 

aftaler vi en tid når det passer dig, og hvornår du kan undvære bilen.aftaler vi en tid når det passer dig, og hvornår du kan undvære bilen.

De2bilpleje ApS • Vejlbjergvej 10 • 8240 Risskov
Tlf. 3213 3570 • Mail: post@de2bilpleje.dk • Web: de2bilpleje.dk



De2bilpleje ApS • Vejlbjergvej 10 • 8240 Risskov • Tlf. 3213 3570

Black Friday tilbud!
Gælder fra den 23. - 25.

November - helt til kl. 24.
Bestilles på tlf. 3213 3570 kl. 8 - 15 eller på mail: 
post@de2bilpleje.dk som har døgnåbent.

Afrensning af flyverust og tjærepletter.Afrensning af flyverust og tjærepletter.
Maskinpolering og lakforsegligMaskinpolering og lakforseglig

Lille         Mellem         stor
Kr. 1.425,-   kr. 1.585,-  kr. 1.895,-
Inkl. moms

Du sparer 30% i forhold til listeprisen.
Det er en rigtig god idé at få bilens lak afrenset og

gennemgået for skader, og samtidig få den beskyttet 
med en kvalitets lakforsegling inden vinteren.        

Tilbuddet gælder kun onsdag til fredag den 23. - 25. 
 November 2022

Tillæg for 4x4 og varevogne



EfEfterårs- &terårs- &
vintertilbudvintertilbud

Vi fejrer efteråret og det milde vejrVi fejrer efteråret og det milde vejr
med 15% rabat på hele prislistenmed 15% rabat på hele prislisten

i november & december 2022i november & december 2022

Eksempel:Eksempel:
Komplet klargøring ind-Komplet klargøring ind-

og udvendig.og udvendig.
Lille bil kr. 3.025,00  - 15%      = kr. 2.571,25Lille bil kr. 3.025,00  - 15%      = kr. 2.571,25
Mellem bil kr. 3.455,00 - 15% = kr. 2.936,75Mellem bil kr. 3.455,00 - 15% = kr. 2.936,75
Stor bil kr. 3.780,00 - 15%       = kr. 3.213,00Stor bil kr. 3.780,00 - 15%       = kr. 3.213,00

Priserne er inkl. gratis glastec behandling afPriserne er inkl. gratis glastec behandling af
forruden, så du har bedre udsyn i venter.forruden, så du har bedre udsyn i venter.
Alle priser er incl. momsAlle priser er incl. moms
Bestil allerede i dag tid til en klargøring af den bil på Tlf. 3213 3570Bestil allerede i dag tid til en klargøring af den bil på Tlf. 3213 3570
eller Mail: post@de2bilpleje.dk.eller Mail: post@de2bilpleje.dk.

Du kan se hele prislisten på de2bilpleje.dkDu kan se hele prislisten på de2bilpleje.dk
De2bilpleje ApS • Vejlbjergvej 10 • 8240 Risskov

Tlf. 3213 3570 • Mail: post@de2bilpleje.dk • Web: de2bilpleje.dk


