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LAKFORSEGLING

WAXOYL 100 PLUS behandlingen giver
bilens lakoverflade en flot højglans og en
langtidsholdbar forsegling.

WAXOYL 100 PLUS forsegler lakken, så den
effektivt beskyttes mod miljøindflydelse som
UV-stråler, vejsalt og forurening.

UDEN WAXOYL MED WAXOYL

Lak

Metal

Waxoyl

Lakken får en varig højglans og bevarer  
dermed bilens flotte udseende i op til 3 år.
Husk at vaske bilen med en mild og skån- 
som autoshampoo for at bevare bilens  
originale fremtræden i hele garantiperioden.

Selv efter mange års kørsel vil WAXOYL 100
PLUS behandlingen repræsentere en god
investering pga. den velholdte lak og derfor
en højere værdi ved udskiftning eller salg.

Waxoyl 100 plus



SÆDE IMPRÆGNERING

WAXOYL U.P.T. behandlingen giver en
effektiv beskyttelse af bilens tekstiler og
læder helt ned til de mindste fibre.

WAXOYL U.P.T. har en vandskyende og
imprægnerende effekt på alle typer polstring,
selv læder; det gør polstringen modstands- 
dygtig for pletter fra fx mad og drikkevarer.

Den særlige væske- og smudsafvisende  
effekt gør rengøring af bilens interiør en let  
sag. Snavs fjernes f.eks. med støvsuger  
eller mildt rengøringsmiddel. 

Behandlingen med WAXOYL U.P.T. bevarer  
tekstiler og læders oprindelige farver og  
modstandsdygtighed, så materialet fremstår 
som nyt mere end dobbelt så længe.

UDEN WAXOYL U.P.T. MED WAXOYL U.P.T.

Waxoyl U.P.T.



Ved behandling med WAXOYL 100 PLUS
indenfor de første 3 måneder efter første
indregistreringsdato ydes der en skriftlig  
3-årig garanti på lakforseglingen.

Såfremt bilen har været indregistreret længere
end 3 måneder, ydes der en skriftlig garanti  
på 24 måneder.

Garantien gælder såfremt bilen er behandlet
efter WAXOYL’s foreskrevne retningslinier.

En WAXOYL CAR CARE behandling udføres
fagmæssigt af nærmeste forhandler/center

– en del af Bell Add  
Langholt Handelsselskab ApS     I     Kundeservice: 86 24 20 00     I     metalinas.dk 

Garanti
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