Bilens tilstand:

Bemærkninger fra sprøjteoperatøren
– din garanti for en rustfri bil i op til 30 år!

Værsgo’ her får du op til

30 års rustgaranti
– din garanti for en rustfri bil i op til 30 år!
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Din bil er nu rustbeskyttet. Det kan desværre ikke undgåes, at noget af rustbeskyttelsen
løber fra døre, motorklap og bagklap endnu nogle dage.
Derfor: Pas på tøj og sko, når du stiger ind i bilen.
Efter nogle dage løber der ikke mere ud, og vi har vedlagt en lille
flaske med rensevæske, hvormed du selv kan fjerne det overskydende produkt.
Vi beklager ulejligheden, men det er nødvendigt for at give din bil en effektiv beskyttelse.
Hvis der forekommer rustbeskyttelsesmiddel på sideruderne ved op- og nedrulning,
anbefaler vi at benytte en tynd, smal genstand - omviklet med en klud vædet i rensevæske for at aftørre rester af rustbeskyttelsesmidlet mellem ruden og skrabelisten.
Til orientering skal nævnes at produktet altid kan fjernes med ethvert fedtopløsende
middel - eks. petroleum.

Undervognens tilstand:

Din bil:

Vi anbefaler:

Bilmærke:

Inderskærme i forskærmene

Lakreparationer

Reg. nr.

Inderskærme i bagskærmene

Polering

Stel nr.

Motorvask

Sekretariat: Mobil: 23 39 67 21
www.antirustringen.dk - antirust@worldonline.dk

- så du kan nyde...

El & hybrid
Vi passer på DIN elbil og har
godkendelse til at behandle den.

– din garanti for en
rustfri bil i op til 30 år!

GRATIS tryghed
til vores kunder

Hos Anti-Rust Ringen behandler vi efter ML-metoden og
anvender udelukkende meget tynde rustbeskyttelsesolier
med stor indtrængningsevne og lang holdbarhed.
Produkterne opfylder naturligvis de svenske
SIS-normer.

VIND flotte præmier
Hvert kvartal trækker vi lod om præmier blandt
vores kunders indsendte meninger.
Deltag i vores konkurrence og bliv en af de heldige vindere
af flotte præmier - Udfyld et digitalt spørgeskema
på www.antirustringen.dk
Det tager kun 2 min. at besvare. Det vil være os en
stor hjælp til at yde en endnu bedre service,
næste gang du besøger et af vores værksteder.
Scan koden til højre, så kommer du direkte
ind på spørgeskemaet.

GAVEKORT

Der trækkes lod om 2 stk.
gavekort pr. kvatal på
2.000 kr. og 1.000 kr.
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