Højvangen 13 - 3060 Espergærde
Tlf: 49 13 53 53 - Fax: 49 13 53 53
e-mail: autocareaps@mail.tele.dk

www.autocareaps.dk

VI TILBYDER:
* Lånebil i reparationstiden
* Klargøring til syn
* Aircondition service
* Reparation af stenslag
* Udskiftning af frontruder
Priserne på service er ekskl. reservedele
Lille eftersyn

Stort eftersyn

249,-

995,-

...bare lidt bedre
end andre gode
værksteder!!
BEMÆRK!
TIMEPRIS
KR. 495,- + MOMS
Alle priser er inkl. moms. Tilbuddene gælder til og med 31.05.2019.

FORÅRSKLARGØRING
√
√
√
√
√
√
√

Manuel vask inkl. kanter og falser
Behandling af instrumentbord og vinyl indvendig
Behandling af vinyl og plast udvendig
Vask/rens af fælge
Afrensning og polering af lak
Vinduespolering ind- og udvendig
Støvsugning m.v.

HUSK TIDSBESTILLING

!!

e-mail: autocareaps@mail.tele.dk

SONAX XTREME FÆLGRENS - 750 ML

Til lakerede letmetal- og stålfælge. Garanteret syrefri.
Fjerner selv hårdnakket tilsmudsning, som bremsestøv,
olie- gummi, vejsnavs. Skummet skifter farve når
renseprocessen er afsluttet og der er klar til afskylning.
Perfekt til fjernelse af flyverust.
Bestil nr. 85230400

105,-

HJULKAPSELSÆT MEGA

Hjulkapselsæt i slagfast plast
og med sølvlakeret overflade,
der gør rengøring nemt.
Stålringe for sikker
14" - Bestil nr. 830300114
montering medfølger.
15" - Bestil nr. 830300115
16" - Bestil nr. 830300116

372,-

FÆLGBØRSTE EKSTRA SKÅNSOM
Fælgbørste, fremstillet af kohår derfor
ekstra skånsom, velegnet til forkromet
fælge. De bløde børster gør at man ikke
oplever "stænk" fra børsten.
Bestil nr. 85525052

60,KØB DINE SOMMERDÆK HOS AUTOCARE

Få et fast vejgreb...
Ring og få et godt tilbud
på Bridgestone dæk !!
Vi opbevarer gerne dine dæk:
Pris pr. sæson
kr. 250,- inkl. moms
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Kan dit airconditionanlæg klare
den næste hedebølge?
Dit airconditionanlæg arbejder
meget hårdt, og derfor tilbyder vi
at holde det i form.
For at få det bedste ud af dit
airconditionanlæg rådes du til
at få udført regelmæssig service
og eftersyn.
Vedligeholdelse sikrer dig, at dit
airconditionanlæg køler optimalt
- hele sommeren.

