
Beskyttelses-

pakker

Pas ekstra godt på din bil med beskyttelsespakker der giver 

en optimal beskyttelse mod vejr & vind - og sikrer nem  

vedligeholdelse af din bil.



Udstyrspakke 
Basispakke

1

Bundmåtter, sæt     
Gul sikkerhedsvest & advarselstrekant  
Førstehjælpskasse 
Elektronisk P-ur med indstilling og montering
  
Normalpris kr. 1.400

1.195
Pakkepris, kr.

• Advarselstrekanten er obligatorisk i en del lande i Europa.  
 Er uheldet ude i Danmark - så er det lovpligtigt at bruge advarsels- 
 trekanten. 
• I størstedelen af de europæiske lande er det lovpligtigt at have en  
 sikkerhedsvest i bilen, og man kan få en bøde, hvis man bliver  
 stoppet uden at have den. 
• Undgå P-bøder på betalingsfri parkeringsområder, da parkeringsuret 
 indstilles automatisk. 

Tillæg B-bil: + Kr. 100 Tillæg C-bil: + Kr. 200



Udstyrspakke 
Indvendig beskyttelsespakke

2

Sædeimprægnering  
Bagagerumsbakke   
Beskyttelsesfolie: Dørfalser og bagkofanger

Normalpris kr. 4.580     

4.195
Pakkepris, kr.

• Sædeimpregnering beskytter mod snavs og pletter og giver bedre  
 gensalgspris. 
• Med en bagagerumsbakke undgår du slid og pletter i bagagerum på  
 tæpper/bund, der ikke kan udskiftes. 
• Beskyttelsesfolie beskytter mod slid & ridser og giver bedre gensalgs- 
 pris. Hindrer lakering af bagkofanger og dørfalser. 



Udstyrspakke 
Udvendig beskyttelsespakke

3

Undervognsbehandling, A-bil 
Lakforsegling
    
Normalpris kr. 8.080     

6.995
Pakkepris, kr.

• Undervognsbehandling beskytter bilen mod klimapåvirkninger og salt  
 m.v. og giver bedre gensalgsværdi. 
• Lakforsegling beskytter mod det danske vejr & nedfald, harpiks,  
 fugleklatter og gør bilen lettere at rengøre. 

Tillæg B-bil: + Kr. 600 Tillæg C-bil: + Kr. 1.500



Udstyrspakke 1-3
Komplet beskyttelsespakke

Bundmåtter, sæt 
Gul sikkerhedsvest & advarselstrekant  
Førstehjælpskasse  
Elektronisk P-ur med indstilling og montering
Sædeimprægnering  
Bagagerumsbakke  
Beskyttelsesfolie: Dørfalser og bagkofanger
Undervognsbehandling, A-bil 
Lakforsegling 

11.995
Komplet pakke, kr. 

Spar kr. 2.065

Tillæg B-bil: + Kr. 700 Tillæg C-bil: + Kr. 1.700

Nano glasbehandling af forrude
Fælgkonservering
Trafikalarm inkl. montering & indstilling

Kr.    995
Kr. 1.295
Kr.    495

• Nano glasbehandling bidrager til øget sikkerhed ved kørsel i mørke, idet
forruden bliver vand- og smudsafvisende, og giver meget bedre sigt
ved kørsel i regn og mørke.

• Behandlingen af fælge giver fælgen en smuds- og vandafvisende
overflade med god holdbarhed.

• Kør sikkert og bliv advaret om farlige trafiksituationer, da trafik- 
 alarmen automatisk starter op.

Yderligere beskyttelse



Autocentralen har spredt køreglæde i Kolding siden 1976 og er i dag  

Sydjyllands største bilhus med masser af nye og brugte kvalitetsbiler. 

Men hos Autocentralen er det ikke kun størrelsen, det handler om.  

Ordentlig service, unikke fordele og gode tilbud er altid i centrum. 

Du finder altid mere end 1.000 topklargjorte nye og brugte biler på  

autocentralen.com eller i vores otte afdelinger. Det betyder, at du med 

garanti altid finder præcis den bil, der passer til dit behov uanset pris, 

hestekræfter og størrelse.

Fynsvej 21-25

6000 Kolding 

Tlf.: 7552 0144

Dieselvej 2-4

6000 Kolding 

Tlf.: 7634 5000

Egtved Allé 1

6000 Kolding 

Tlf.: 7550 1200

Hirsevej 1

6100 Haderslev 

Tlf.: 7452 3650

Bugattivej 4

7100 Vejle

Tlf.: 7582 8255

Vestermarksvej 1

6600 Vejen

Tlf.: 7536 6966

Skagerrakvej 4

6715 Esbjerg N

Tlf.: 7614 7474

Vejlevej 1

8700 Horsens 

Tlf.: 7628 2060

* Der tages forbehold for evt. ændringer såvel som prisreguleringer. 09/2019

Kontakt Autocentralen

Sydjyllands største bilhus


