
 

PRISLISTE BILPLEIE 
Pleiepakker          Personbil 

1 - Utvendig vask         Fra 490,- 

2 - Innvendig vask         Fra 790,-  

3 - Utvendig og innvendig vask       Fra 990,-  

4 - Innvendig vask med rens       Fra 1890,- 

5 - Full pakke innvendig        Fra 2390,- 

6 - Utvendig vask & polering       Fra 1690,- 

7 - Full pakke utvendig        Fra 4890,-  

8 - Full pakke (salgsklar bil)       Fra 6900,-

    

Bilpleie          Alle biler 

Hjulvask med felgrens        Fra 190,- 

Motorvask          Fra 390,- 

Klima/ozon-rens + nr. 4 for best resultat (fra 1890,-)   Fra 790,- 

Rensing av skinnseter        Fra 990,- 

Lykteglass sliping og polering       Fra 690,- 

Lakkforsegling         Fra 6900,-  

 
NB! Lakkforseiling krever oftest forbehandling av lakken som i nr. 7 i tillegg på brukte biler 

med slitasje, men ikke på nye biler/ny lakk. (Lakkforseiling krever at man følger instruks 

for vask og vedlikehold for varig resultat) Merk at alle priser tar utgangspunkt i vanlige 

biler, det vil si at det må avtales egen pris dersom bilen er veldig stor som krever mer 

arbeidstimer. (eks: kassebil/minibuss/bobil/stor USA-Bil, etc.). Pris etter avtale ved 

spesielle oppdrag. (Eks: oppkast, blod, dyr/dyrehår og søl) 
 

GJELDENDE KAMPANJE FOR 2023 

 



Hva Innebærer Pakkene? 
1 - Utvendig vask          

Vi vasker bilen din med avfetting, såpe og vann. Deretter tørker vi bilen din 

utvendig og dørkarmer. 

 

2 - Innvendig vask 

Vi støvsuger gulv, seter og under seter. Vi vasker alt innvendig (dashbord, 

dører, midtkonsoll, gulvmatter, glass/ruter etc. OBS! Ikke rens av seter)  

          

3 - Utvendig og innvendig vask 

1 og 2  

 

4 - Innvendig vask med rens 

Innebærer nummer 2 og rens av seter og gulvteppe. Seter og gulv blir renset 

med såpe og vann, skrubbet med børste og renset med en regnemaskin. 
 

        

5 - Full pakke innvendig 

Innebærer 1, 2 og 4. I tillegg får du plastfornyer på interiøret som lukter godt 

og legger igjen en fin skinnende glans på plastikken i din bil. 

        

6 - Utvendig vask & polering 

Innebærer nummer 1, og polering med polish av hele bilen inkl. dørkarmer. 

(OBS! Polering fjerner ikke riper i lakken, men legger igjen en fin glans på din 

bil.) Om du skulle ønske lakkrens som fjerner flyverust, tjære og asfaltflekker så 

avtales pris. Dette gir klart best resultat.    

7 - Full pakke utvendig 



Innebærer utvendig vask og vask av felger. Vi bruker lakkrens som fjerner 

flyverust, tjære og asfaltflekker i lakken. Deretter vil det bli brukt rubbing som 

fjerner riper (fjerner ikke de dypeste ripene) og til slutt vil det bli brukt polish 

for å gi bilen en fin glans. 

         

8 - Full pakke (salgsklar bil) 

Innebærer 5 og 7, i tillegg får bilen Polering av lykter, plastfornyer på dekk og 

motorvask med plastfornyer som gjør motorrommet skinnende! Bilen vil se ut 

som en av våres salgsklare biler.       

 


