beskyt din nye bil og

Autoglym
Autoglym er verdens ledende specialist indenfor bilpleje og produkterne er anbefalet og anerkendt af nogle af verdens største
bilfabrikanter.
Autoglyms produkter er brugt i vid udstrækning af professionelle og entusiaster til klargøring og vedligeholdelse til showroom
displays, internationale udstillinger og til VIP biler.
Autoglym conditioning og pleje produkter er blevet udviklet som et resultat af over 40 års professionel erfaring, via
samarbejde med større bilfabrikanter, førende lakspecialister og bilentusiaster i hele verden.
Forhandler stempel

™

CCP Danmark A/S - Stenhuggervej 30 - 5230 Odense M
tel: +45 6315 0330 fax: +45 6315 0944 email: adm@ccpdanmark.dk
www.autoglym.dk

investering

™

Ro i sjælen

™

LifeShine systemet tilbyder dig ro i sjælen med en omfattende garanti. Ved en
rimelig vedvarende pleje af bilen vil den forblive i top stand igennem dit ejerskab
eller op til 5 år. Og for at gøre det endnu lettere tilbyder vi dig et gratis plejesæt
med et omfattende udvalg af Autoglym’s produkter, som du vil få brug for til at
bevare showroom looket.

Bevar glæden ved din
nye investering længere…

5 års

Det er en spændende tid at skulle købe ny bil. Men hvad er det, der er
så fantastisk ved at være bilejer? Altså, vi kender til et par ting som alle
bilejere godt kan lide ved deres nye bil. Den umiskendelige duft af ny bil,
det pletfri interiør og det skinnede showroom finish.

garanti

Desværre forbliver det ikke sådan særligt længe…

Beskyt din nye investering
Den måde din bil bliver plejet på fra dag ét, har stor betydning
Det gratis plejesæt inkluderer:
for bilens stand på lang sigt og vil have stor betydning for den
• Super Resin Polish
fremtidige salgsværdi – det er velkendt i bilindustrien, at en
• Extra Gloss Protection
ren og skinnede bil sælges hurtigere og til en større værdi,
• Screen Wash – All Season
end en bil der ikke er plejet. Det giver god mening at beskytte
• Bodywork
Shampoo and Conditioner
LifeShine
Autoglym
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dinLifeShine
nye bil i. op til 5 år. Vi vil ikke lade noget
tage
din
bil og din
investering
– med
•
Perfect
Polishing
Cloth
glæden fra dit nye køb. Derfor kan tilfældigt spild let renses eller tørres væk
hvad enten det er fra dit favorit takeaway meal, et stykke chokolade, et• Aqua-Dry
• Car Glass Polish
lækkende låg fra en læskedrik, børn der er børn, en overfyldt kaffekop eller
• Interior Shampoo
spildt soft ice.
• Vaskesvamp
• Vinyl & Rubber Care
• Custom Wheel Cleaner
• Bird Dropping Wipes
• Bilpleje Guiden

Vedvarende beskyttelse
Autoglym LifeShine
systemet

Autoglym LifeShine er et teknologisk avanceret system der behandler,
beskytter og gør interiør og eksteriør i din bil flottere. Autoglyms trænede
teknikere vil bruge produkter der er specielt udviklet (via samarbejde med
større bilfabrikanter, førende lakspecialister og bilentusiaster i hele verden) til at
tilbyde maksimal beskyttelse af din bil, både indvendig og udvendig.
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Ekstra Beskyttelse

3 Glasbeskyttelse
2 Tekstilbeskyttelse

Til lakken, sæder, tæpper og glas
1

Lakbeskyttelse
Al udvendig lak er behandlet med et unikt beskyttende lag, der bevarer
glansen og sikrer maksimal resistens mod miljømæssige påvirkninger og det
hårdeste vintervejr. Det skinnede vandafvisende lag er nemt at holde rent og
opretholder en flot skinnede overflade.

2

Tekstilbeskyttelse
Sædebetræk af stof og skind samt tæpper, bliver behandlet med en vandtæt
belægning, som gør overfladen modstandsdygtig overfor snavs og
indtrængende væsker. Spilder man ved et uheld, bliver væsken liggende på
overfladen som dråber, mens støv og pletter let kan fjernes.

3

Glasbeskyttelse
Alle udvendige side- og bagruder behandles med en holdbar optisk klar
belægning, som ikke klæber og er let at holde ren. Under kørsel vil regndråberne
prelle af og give et langt bedre udsyn og højne sikkerheden i regnvejr.

4

Behandling af glas
Transportfilm, som er påført bilen fra fabrikken, bliver omhyggeligt fjernet fra
frontruden og viskerne, for at sikre bløde bevægelser fra viskerne, og dermed
give et klart udsyn. Sprinklerbeholderen bliver tilsat et rensemiddel.

UV stråler vaskemiddel

syreregn

industrielt
nedfald og snavs
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