Car Detailing

WASKORTING

*2 € korting

Bij afgifte van deze bon.

Korting geldig in de Tunnelwasstraat
op Robijn of Diamant

Actie geldig tot 14 februari 2019
in de tunnelwasstraat. Bij afgifte van deze bon

Carwash
Truckwash
Detailing
Particulier verkoop
PREMIUM producten.

* niet cumuleerbaar, af te geven aan de kassa, één kortingsbon per
auto, geldig met ingevulde bon of invuldblad aan de kassa, niet inruilbaar voor geld, niet op de openbare weg gooien aub, korting vervalt op
de geldigheidsdatum, geldig in tunnel carwash . Geldig bij directe
betaling aan de kassa. Bon eenmalig te gebruiken.

* niet cumuleerbaar, af te geven aan de kassa, één kortingsbon per
auto, geldig met ingevulde bon of invuldblad aan de kassa, niet inruilbaar voor geld, niet op de openbare weg gooien aub, korting vervalt op
de geldigheidsdatum, geldig in tunnel carwash . Geldig bij directe
betaling aan de kassa. Bon eenmalig te gebruiken.

Carwash

Truckwash

Webshop actie
Ontvang 10% korting op
Cardetailing producten, geuren , ...
op een aankoopbedrag vanaf 35 €
Jouw kortingscode: DETAILING

www.car-truckwash.be
Ga naar de shop

www.carcleaningshop.be
Actie geldig tot 21 februari 2019
Op de webschop. Bij afgifte van deze bon

Wassen van :
Personenwagen
Bestelwagen
Mobilhome | Caravan
Vrachtwagen | Autocars ...
WE MAKE YOUR CAR SHINE

Toebehoren
Producten
Materialen
Geuren
Ontvochtigers, ...
6/7 open
Gratis stofzuigplaatsen
Meer dan 20 jaar ervaring.

CAR DETAILING

Vervangwagen
beschikbaar
Speciale behandelingen voor alle voertuigen
1 K Nano, Hardwax , Glasverzegeling
Polieren | Simoniseren | Interieur reinigen | Dieptereiniging
Nano lakverzegeling | Ontstickeren | ontgeuren | Cabriodak behandelen
Verwijderen van graffiti | Koplamp herstelling | motorruimte reiniging | ...
Wij werken enkel met milieu goedgekeurde producten die ook goedgekeurd zijn door
verschillende grote automerken. Hebben ook een eigen waterzuivering.

Brabantstraat 12
2870 Puurs
Nabij N16
Industriezone Puurs 404
Tel. 03 866 18 03
info@car-truckwash.be
www.CAR-TRUCKWASH.be

