
Wist u dat:
 
• De duurzaamheid van de folie: 5-7 jaar bedraagt.
• Temperatuurbestendigheid: ongeveer -40°C tot +90°C (graden Celsius).
• De folie weer- en UV -bestendig is.
• De folie het lak beschermt tegen steenslag.
• Nadat uw auto gewrapt is gewoon kunt wassen met de hand of door de wasstraat (bij matte kleuren zonder polish wax).
• 3 jaar garantie.
• Wij kunnen voor een klein bedrag per dag een rental-car voor u inzetten zodat u in ieder geval verder kan.

Prijslijst Carwrapping

Alle genoemde prijzen zijn indicatieprijzen excl. 21% BTW,
voor full colour wraps en exclusieve kleuren liggen de prijzen 25% hoger.

Type A
1 standaard kleur € 1299,-
Fiat 500, Toyota Aygo, Smart,
Citroen C1, ect.

Mini Cooper, VW Golf 3-deurs,
Audi A3 3-deurs, ect.

Type B
1 standaard kleur € 1599,-

BMW 3-serie, Audi A4,
Mercedes C-klasse, ect.

Type C
1 standaard kleur € 1850,-

BMW 5 & 7-serie, Audi A6 & A8,
Mercedes E & S-klasse, ect.

BMW X6, Porsche Cayenne,
Range Rover Sport, ect.

Maybach 63s, Rolls royce phantom,
Bentley Mulsanne, ect.

Type D
1 standaard kleur € 1999,-

Type E
1 standaard kleur € 2250,-

Type F
1 standaard kleur € 2750,-

Bugatti veyron, Audi R8,
Ferrari 458, ect.

Type G
1 standaard kleur € 3350,-

Bijzonderheden: Custom wrap design
Station uitvoering
Cabrio softtop

€ +500,-
€ +100,-
€ -200,-
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• Carwrappen gebeurt uitsluitend op locatie in onze hiervoor speciaal ingerichte werkplaats,
  op locatie is eventueel mogelijk mits de ruimte schoon en stofvrij is.

• Auto’s ouder als 3 jaar worden uitsluitend op eigen risico geplakt.

• Ongelakte kunststof onderdelen, voertuigen met herstelde lakschade en of herstelde schade worden
  voor eigen risico geplakt. 

• U dient de auto 1 dag voor montage aan te leveren i.v.m. met temperatuur van het voertuig
  (dit geld alleen voor wintertijd) 

• Voertuigen dienen schoongewassen zonder teer, wax- en vuilresten te worden aangeleverd.

• Bij het inpakken van uw voertuig moeten de emblemen en type plaatjes verwijderd worden,
  deze kunnen niet altijd worden terug geplaatst. Wij kunnen de emblemen en type plaatjes terug plaatsen wij
  bestellen deze dan origineel bij de dealer. 

• Alle gespoten delen aan de buitenzijde worden geplakt, voor de binnenportieren dient een prijs op aanvraag.

• Krassen, deuken, scheuren, enz., zijn zichtbaar door de folie heen.

• Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele lakschade na verwijdering van de carwrap folie.

• Aangeleverde materialen worden niet geplakt, wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit.

• Prijzen zijn exclusief 21% BTW

• Betaling voor particulieren geschied altijd contant voor bedrijven houden wij een betalingstermijn van
  14 dagen aan na dagtekening van factuur datum. 

Voorwaarden Carwrapping
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