Innvendig vask

Lakkrens og polering

Vask av vinduer
Vask av dashboard/dører/matter
Støvsuging

Utvendig vask
Lakkrens og maskinpolering
Plastfornyer på plast og gummidetaljer

Personbil

kr 150

Varebil fra

Personbil

kr 150

Varebil fra

kr 1.600

kr 2.000

Utvendig vask

FULL PAKKE!

Forvask med skum og høytrykkspyler
Håndvask med bilshampoo
Vask av dørkarmer

Utvendig og innvendig vask
Lakkrens og maskinpolering
Lakkforsegling PTFE
Plastfornyer på plast og gummidetaljer
Felgerens

Personbil

kr 250

Varebil fra

kr 300

Personbil

kr 2.200

Polering
Utvendig vask
Maskinpolering PTFE
Plastfornyer på plast og gummidetaljer

Personbil

kr 1.100

Varebil fra

Varebil fra

kr 1.300

kr 2.600

SYREVASK
fra

kr 500

Tilleggstjenester
Motorvask (på eget ansvar)

Skinnpleie 		

AC. rens 			

Ozone behandling
mot vond lukt (røyk/dyr)		
Felgrens (4 hjul) 			
kr 600

Innvendig rens		

Fjerning av malingsflekker
Underspyling 			
Pr. time + Polering		

kr 150
kr 550

fra kr 800

fra kr 600
kr 120
kr 150

kr 500

Maxxol ICE Silver

Maxxol ICE Gold

Et lakkbehandlingssystem
for alle billakker!

Den optimale lakkbehandlingen for din bil!

Beskytter bilens lakk mot
oksidasjon, slitasje, sur nedbør
og sollys. Minimum 12 MND
eller 15.000 KM.

Innehar de samme
egenskapene som Ice Silver,
men er enda bedre på
beskyttelse, inntil hele 6 ÅR!

Maccol Ice Silver er en topsealer som forsegler lakken og
forbedrer glansen.

Rebehandling KUN hver

La din bil få tilbake nybilglansen
og behold den!

24 MND

Pris fra

kr 3.699,-*

Pris fra

kr 2.199,-*
Det anbefales å foreta en lakkrens først, dersom bilen ikke er
helt ny, slik at glansen og dybden i lakken blir fremhevet på
best mulig måte, samt at urenheter og oksidasjon fjernes.

Lakkrens fra

kr 599,-*
*Personbil ved bestilling av ICE
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Beskytt bilen med
Maxxol nanoCeramic coating

Beskytt din investering

Lakken blir daglig utsatt for påvirkning fra

coating med meget god beskyttelse mot

sol, trafikk, nedbør, mekanisk slitasje og

sollys, oksidasjon, mekanisk slitasje og

annet, som gjør at overflaten etterhvert blir

er ekstremt motstandsdyktig mot sterke

matt. Dette gjør at skitt får lettere feste. Om

vaskemidler.

Maxxol nanoCeramic er en ny og unik

man ikke beskytter lakken jevnlig vil den
derfor ende med å bli oksidert (matt) og full

Maxxol nanoCeramic beskytter bilens lakk

av partikler (asfalt og flyverust) som til slutt

i 2 år/30000 km. Etterbehandling kun hver

vil kunne gi rustskader.

24 mnd! Dette er dobbelt så lang holdbarhet

,
0
9
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aok-larvik.no / aokbil.no
Borgejordet 23, 3269 Larvik
Man - fre: 08.00 - 15.30
jorgen.svendsen@larvik.kommune.no
98 23 10 33

facebook.no/aoklarvik

aokbil.no

@indigobyaok

indigobyaok.no

Maxxol nanoCeramic lakkbehandling er et
system for langvarig beskyttelse av bilens
lakk og er utviklet i samarbeid med bil og
lakkprodusenter for beskyttelse av de nye
NANO-baserte lakktypene, men systemet
alle bileiere er det klokt å ta vare på sin
investering.

• Permanent Protection
• Anti-Scratch extreme Hardness
• Enable Easy-To-Clean Surface
• Super Hydrophobic Effect
• Excellent Weather Resistance
• UV & Thermal Resistance
• High Gloss and Color Renew

BIL

Service og reparasjon av biler

som de fleste konkurrenter.

fungerer like godt på alle lakktyper. For

Ta vare på din investering med
MAXXOL nanoCeramic Coating

PRØV OGSÅ
VÅRT VERKSTED!

Den beskyttelsen som Maxxol nanoCeramic
gir,

sikrer

at

bilens

MOBILITETSGARANTI

Tar du service på din bil hos oss følger det
alltid med ett års fri mobilitetsgaranti uten
ekstra kostnader.

nybilutseende

beholdes i mange år og reduserer dermed
verdiforringelsen

betydelig.

Produktene

som brukes til denne behandlingen er
spesialutviklet for nordiske forhold med
tanke på de påkjenninger vi opplever her i
nord vinterstid. Lakken blir mye enklere å

Våre brukere hos AoK Bil utfører med glede bilkosmetiske
oppdrag, og de får både intern og ekstern opplæring innen faget.
Vi tilpasser arbeidsoppgavene til hver enkelt, slik at vi oppnår vekst og
mestringsfølelse gjennom utførelse av jobben.

holde ren fordi skitt ikke får feste i overflaten.
DET BESTE– DU SLIPPER Å POLERE MER!

HJELP OSS MED Å BLI BEDRE!
Ta vår kundeundersøkelse på aokbil.no

Gjelder fra 01.02.17

