
VI KAN BILVÅRD
Låt oss ge din bil lite 

extra omtanke



VÅRA BILVÅRDSPAKET
Bilvård Liten
Detta paket passar dig som önskar en 
 grovdammsugning av din bils insida, samt  
tvätt av utsidan. Vår bilvårdsspecialist avfettar 
bilen och rengör den sedan med tvättsvamp  
och miljövänligt bilschampo. Resultatet blir  
en skinande ren bil.

Bilvård Mellan
Vårt populäraste paket! Här ingår både en  
utvändig tvätt och en invändig rengöring av  
din bil. Vi tvättar utsidan, dammsuger bilen  
ren från grus och smuts, rengör alla  glasrutor, 
trösklar och dörrgångar samt torkar av  
 instrumentpanel, dörrpaneler och mittkonsol.

Bilvård Stor
Detta paket passar dig som vill ha en komplett 
och grundlig rengöring av din bil. Unikt för 
 bilvård stor är att våra bilvårdsspecialister gör  
en djuprengöring av lacken, polerar och vaxar 
bilen samt förbättrar lacken efter stenskott 
 (under förutsättning att lackstift i rätt färg  
finns att tillgå).

 

Bilvård Exklusiv
Vårt mest omfattande och heltäckande paket! 
Här ingår allt som i bilvård Stor, samt lackskydd 
och klädselrengöring. Ett perfekt paket för dig 
som önskar ge din bil lite extra omtanke.

Bilvård Invändig
Behöver du bara en grundlig rengöring av 
insidan på din bil? Då passar det här paketet 
perfekt. Kom ihåg att du kan komplettera  
med klädseltvätt om det behövs, antingen  
för ett säte eller för samtliga säten i bilen.

TA HAND OM DIN BIL
Bevara nybilskänslan och värdet
Många mil på vägen i ett hårt klimat tar ut sin rätt, och precis som du behöver bilen en  
paus ibland. Att med jämna mellanrum lämna in bilen till en bilvårdsspecialist gör att bilen  
håller sig fräsch längre, vilket leder till att du kan få bättre betalt den dagen du väljer att byta  
bil. Självklart tar vi hand om alla bilmärken.



LACKSKYDDSBEHANDLING

Bevara glansen, skydda lacken
En lackskyddsbehandling skyddar lacken på 
din bil från oxidering och färgförändringar  
som kan orsakas av solens UV-strålning,  
surt regn, smuts, salt, luftföroreningar och 
andra föroreningar som tas upp från vägen.

Öka andrahandsvärdet
Även andrahandsvärdet förbättras på din bil, 
eftersom lacken och lystern kommer bevaras 
längre. Tänk därför på att  lackskydda din bil så 
snart som möjligt, när  lacken  fortfarande är i 
gott ursprungsskick. Väljer du att lackskydda 
din nyinköpta bil, innan den lämnar vår bilhall, 
har du dessutom rabatt på behandlingen.

Bibehåll långvarigt skydd 
Med en lackskyddsbehandling blir det  
enklare att hålla bilens utsida ren.  
Lackskyddet skapar en långvarig högblank  
yta som gör att smuts inte fastnar lika lätt. 

En lackskyddsbehandling/återbehandling 
håller i ungefär 12 månader. 

Om du gör en ny lackskyddsbehandling,  
inom 12 månader från föregående, får du 
rabatt på behandlingen. En återbehandling 
kostar 2 195:- och ger exakt samma fina 
resultat och fördelar som vid en ordinarie 
lackskyddsbehandling.

BÄTTRE SIKT OCH  
ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Glasbehandling
Vindrutan på din bil har nu fått en hög- 
teknologisk och avancerad  glasbehandling 
som utförs i två steg. Detta ger lång hållbarhet 
jämfört med enklare glasbehandlingar.

Lättare rengöring  
och mindre isskrap
På en behandlad ruta sitter smuts, insekter 
och is inte fast lika hårt och det blir lättare  
att rengöra och skrapa rutorna.

Bättre sikt
Regnvatten pärlas och blåser bort vilket 
ökar ytan med klar sikt. Detta minskar också 
 reflexerna vid mörkerkörning vilket förkortar 
reaktionstiden vid fara.



PRISLISTA Liten Mellan Stor Exklusiv Lack-
skydd Invändig

Utsida

895:- 1 595:- 3 195:- 5 495:- 3 195:- 1 095:-

112:-/mån 199:-/mån 399:-/mån 687:-/mån 399:-/mån 137:-/mån

Avfettning

Tvätt

Avtorkning med mjuk trasa

Fälgtvätt

Rengöring av glasrutor

Rengöring av trösklar, dörrgångar

Djuprengöring av lack

Förbättring av lacken efter stenskott**

Polering och vaxning (vax utgår vid lackskydd)

Lackskyddsbehandling + 1000:-

Glasbehandling

Insida

Dammsugning av kupé, bagagerum

Rengöring av bilmattor

Rengöring av glasrutor

Avtorkning av instrumentpanel

Avtorkning av dörrpaneler, mittkonsol

Motortvätt

Klädseltvätt / läderrengöring

Övrigt / Tillägg

Klädseltvätt / läderrengöring Ett säte: 345:-. Samtliga säten, 1 395:- 

Luktsanering Prisexempel: ozonbehandling från 595:-

Avlägsning av djurhår Pris efter överenskommelse och omfattning

Motortvätt 245:-

Strålkastarpolering 900:-/styck, 1 600:-/par

Solfilm (prisexempel) 3 rutor: 3 000:-, 5 rutor: 4 000:- 7 rutor 5 000:-

Förbättring av lacken efter stenskott** Pris efter överenskommelse och omfattning

Glasbehandling av vindruta 495:-

Återförsegling av lackskydd 2 395:-

Husbil/Husvagn Kontakta oss för offert.

Delbetalning* från:

Paketpris från:

* Priserna avser ränte- och avgiftsfri delbetalning på 8 månader, vid betalning med Volvokort.  

** Kan endast utföras om lackstift i rätt färg finns att tillgå.



REJMES  
BILVÅRDSABONNEMANG

Vi vårdar din bil professionellt
Nu erbjuder vi bilvårdsabonnemang 
till  privatpersoner och företag. Med ett 
 bilvårdsabonnemang hos Rejmes vårdar  
vi din bil professionellt och regelbundet  
till ett förmånligt månadspris. 
 
Avtalstiden på bilvårdsabonnemang är  
36 månader och kopplas som en bilägar- 
tjänst till Volvokort eller Renaultkort.

Månad 1

Lackskydd 
 
Vid abonnemangsstart görs det första lackskyddet.  

Månad 6, 18 och 30

Bilvårdspaket Mellan 

Du bestämmer själv när Bilvårdspaket Mellan ska 
genomförs. Här skulle en av dessa kunna användas. 

Innehåller:
Avfettning, tvätt, avtorkning med mjuk trasa, 
fälgtvätt, rengöring glasrutor, rengöring trösklar och 
 dörrgångar, dammsugning av kupé och bagagerum, 
rengöring bilmattor, avtorkning instrumentpanel, 
avtorkning av dörrpaneler,  
mittkonsol.

Månad 12 och 24

Återbehandling av lackskydd 
 

Detta måste ske innan månad 12 och 24 är slut.

Månad 36
Abonnemanget avslutas eller förlängs med 36 nya 
månader.

Följande ingår  
under 36 månader:

1 x Lackskydd
3 x Bilvårdspaket Mellan

2 x Återbehandling av lackskydd

Du sparar 1 466:-

289:-/mån



Månad 1

Månad 12

Månad 24

Månad 36

Månad 6

Månad 18

Månad 30

Lackskydd 

Abonnemanget
avslutas eller förlängs 
med 36 nya månader.

Sker vid  start av abonnemanget.

Återbehandling  
av lackskydd 

 

Detta måste ske innan 
månad 12 är slut.

Återbehandling  
av lackskydd 

 

Detta måste ske innan 
månad 24 är slut.

Bilvårdspaket Mellan 

Kunden bestämmer själv när man vill genomföra 
sina Bilvårdspaket Mellan. Här skulle en av dessa 

kunna användas. 

Innehåller:
Avfettning, tvätt, avtorkning med mjuk trasa, 

fälgtvätt, rengöring glasrutor, rengöring trösklar och 
 dörrgångar, dammsugning av kupé och bagagerum, 

rengöring bilmattor, avtorkning instrumentpanel, 
avtorkning av dörrpaneler, mittkonsol.

Bilvårdspaket Mellan 

Kunden bestämmer själv när man vill genomföra 
sina Bilvårdspaket Mellan. Här skulle en av dessa 

kunna användas. 

Innehåller:
Avfettning, tvätt, avtorkning med mjuk trasa, 

fälgtvätt, rengöring glasrutor, rengöring trösklar och 
 dörrgångar, dammsugning av kupé och bagagerum, 

rengöring bilmattor, avtorkning instrumentpanel, 
avtorkning av dörrpaneler, mittkonsol.

Bilvårdspaket Mellan 

Kunden bestämmer själv när man vill genomföra 
sina Bilvårdspaket Mellan. Här skulle en av dessa 

kunna användas. 

Innehåller:
Avfettning, tvätt, avtorkning med mjuk trasa, 

fälgtvätt, rengöring glasrutor, rengöring trösklar och 
 dörrgångar, dammsugning av kupé och bagagerum, 

rengöring bilmattor, avtorkning instrumentpanel, 
avtorkning av dörrpaneler, mittkonsol.



BOKA BILVÅRD
Boka online på rejmes.se/bilvard 

eller

Ring kundservice på 
0770-11 20 20

INFÖR DITT BESÖK
Kom ihåg att tömma bilen på lösa detaljer och lösöre  
innan du lämnar in den till oss. Säkerhetsutrustning,  

reservdäck och handbok kan ligga kvar. 

LÄMNA OCH HÄMTA DIN BIL
Du lämnar in bilen på den inbokade tiden. Det går  
även bra att lämna in bilen dagen innan, om det  

skulle underlätta för dig. 

Lämna bilnycklarna direkt till en av våra bilvårdstekniker,  
så sköter vi resten. Där får du även reda på hur lång tid  

din bokade bilvård kommer att ta, samt var du hämtar bilen 
när den är klar.

SKÖTSELRÅD
Efter att du har gjort en lackskyddsbehandling eller  
återbehandling på din bil, ska du helt undvika tvätt  

(både hand- och maskintvätt) första veckan.  
Därefter kan du tvätta  bilen som vanligt igen.

FINANSIERING
Dela upp kostnaden helt avgiftsfritt

Med Rejmes förmånskort/Volvokort/Renaultkort kan du 
dela upp kostnaden på 4 eller 8 månader, helt avgiftsfritt. 

Dessutom får du alltid bonuspoäng när du betalar  
med förmånskortet.

V.2209


