FÅ DANMARKS
LÆNGSTE GARANTI
Med SUVO Anti-Rust Garanti får du en
helt unik garanti, som er resultatet af
mange års erfaring, forskning og udvikling og giver dig derfor branchens bedste
betingelser.

PRISER
2022

Læs mere på suvo.dk

FDM KONTROL AF
RUSTBESKYTTELSE
For den almindelige bilist er det uhyre
vanskeligt selv at afgøre, om en rustbeskyttelse er udført korrekt. Det er i hulrum, vanger og døre m.v., det er vigtigst
at sikre sig, at behandlingen er i orden.
SUVO er tilsluttet en kontrolordning
under FDM, hvor der regelmæssigt laves
stikprøvekontrol på behandlede biler.

FIND PRISEN PÅ DIN BIL
OG BOOK TID

Gl. Åstedvej 3, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 50 05 • info@futterup.dk

VI RUSTBESKYTTER BILER
FRA HELE VERDEN
Nye biler har også stor gavn af en
grundig rustbeskyttelse. Selvom mange
biler er rustbeskyttet fra fabrikken,
er dette ikke nok til at modstå det danske
klima. Derfor gør du dig selv og din bil en
stor tjeneste ved at få den rustbeskyttet
helt fra starten.

RUSTBESKYTTELSE
BEHANDLINGER

Du kan derfor trygt overlade din nye eleller hybridbil i vores hænder.

Kompletbehandling*
Grp.
1
2
3

Ekskl. moms
3.036,3.436,4.236,-

Inkl. miljø & moms
3.795,4.295,5.295,-

Kompletbehandling el- og hybridbiler*

KOMPLETBEHANDLING
En behandling til både nye og nyere biler
- samt genbehandling.
En komplet rustbeskyttelse kommer hele
vejen rundt i både døre, klapper, hulrum
og selvfølgelig undervognen.

EL- OG HYBRIDBILER
RUSTER OGSÅ
Rustbeskyttelse af el- og hybridbiler kræver ekstra stor omhyggelighed, da bilen
består af mange kabler og batterier som
skal afdækkes inden der påføres rustbeskyttelse. Hos SUVO rustbeskytter vi altid
alle biltyper efter gældende sikkerhedsanvisninger og efter bl.a. FDM’s anbefalinger for rustbeskyttelse. Derudover
anvender vi altid specialudviklede sprøjteskemaer, som sikrer en korrekt håndtering af netop denne biltype.

PRISOVERSIGT

Grp.
1
2
3

Ekskl. moms
3.436,3.836,4.636,-

Inkl. miljø & moms
4.295,4.795,5.795,-

Specialbehandling*
Grp.
1
2
3

Ekskl. moms
3.356,3.756,4.556,-

Inkl. miljø & moms
4.195,4.695,5.695,-

Specialbehandling el- og hybridbiler*
Grp.
1
2
3

SPECIALBEHANDLING
En behandling til biler med begyndende
rustdannelse.
Hele bilens vognbund grundes med et
ekstra produkt, som efter en hviletid
trænger ind i vognbunden og stopper
evt. begyndende rust angreb.
Denne behandling anbefales til biler med
begyndende rustdannelse eller som førstegangsbehandling til biler der er mellem 3 og 4 år gammel.

Ekskl. moms
3.756,4.156,4.956,-

Inkl. miljø & moms
4.695,5.195,6.195,-

Lyddæmpning (kun som tilkøb)*
Grp.
1
2
3

Ekskl. moms
1.196,1.196,1.196,-

Inkl. miljø & moms
1.495,1.495,1.495,-

*Tillæg for defekte clips pr. stk. 5 kr,Find din pris og book tid på suvo.dk/aasted

