Ưu đãi dịch vụ làm đẹp xe cao cấp
21.12.2015 - 03.02.2016
Gói Làm Đẹp Xe Cao Cấp
Hãy để chiếc Porsche đẳng cấp của bạn luôn sáng bóng như mới!
Những công việc làm sạch và làm đẹp trên từng chi tiết nhỏ nội thất, khoang máy và ngoại thất của chiếc xe sẽ mang đến cho
bạn sự hài lòng ngoài mong đợi. Sản phẩm đánh bóng sơn đặc biệt của chúng tôi với thành phần sáp Carnauba cao cấp
không những bảo vệ ngoại thất khỏi các vết ố và tia cực tím mà còn duy trì độ sáng bóng của màu sơn theo thời gian.

Dịch vụ làm đẹp xe cao cấp bao gồm việc vệ sinh và chăm sóc nội thất, gầm xe, khoang động cơ và ngoại thất.

 Rửa ngoại thất xe

 Làm sạch và dưỡng gioăng cao su

 Rửa gầm xe

 Rửa sạch và làm kín khoang động cơ

 Làm sạch vỏ xe/ mâm xe

 Chăm sóc các chi tiết ngoại thất nhựa

 Vệ sinh nội thất xe

 Đánh bóng sơn và phủ lớp sáp dưỡng

 Chăm sóc ghế da/ thảm lót sàn
Mỗi khách hàng đăng ký “Dịch vụ làm đẹp xe cao cấp” cho chiếc Porsche của mình trong thời gian chương trình ưu đãi sẽ
được tặng dịch vụ kiểm tra 24 điểm kỹ thuật miễn phí bao gồm kiểm tra động cơ, khung sườn, gầm xe, đèn, nội ngoại thất và
một mô hình xe Porsche tỉ lệ 1:43 độc quyền trong “Bộ sưu tập thời trang và phụ kiện Porsche” như là món quà Tết đặc biệt
từ chúng tôi.
Giá Ưu Đãi

Dịch Vụ

(đã bao gồm VAT)

Gói làm đẹp xe cao cấp
* MIỄN PHÍ kiểm tra 24 điểm kỹ thuật và một xe mô hình Porsche độc quyền tỉ lệ 1:43
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Sản Phẩm Chăm Sóc Xe
Ưu đãi 15% cho các sản phẩm chăm sóc xe đặc biệt của Porsche cho các bước chăm sóc xe chuyên nghiệp như tại hãng.

Bộ Chăm Sóc Xe

Bộ Chăm Sóc Chất Liệu Da

Trọn bộ sản phẩm chăm sóc nội thất và ngoại thất xe chất
lượng cao được chứa trong túi tiện dụng với nhiều phụ kiện
đi kèm. Các sản phẩm đặc biệt đã được chứng nhận bởi
Porsche dành riêng cho chiếc xe của bạn bao gồm: bình xịt
côn trùng, dung dịch rửa xe, dung dịch đánh bóng sơn, sản
phẩm bảo vệ màu sơn, dung dịch vệ sinh kính, sản phẩm
dưỡng chất liệu da, vải lau, bọt biển và khăn da.

Bộ sản phẩm làm sạch và làm đẹp nội thất da đặc biệt của
Porsche được xếp trong một chiếc túi nhỏ gọn bao gồm:
dung dịch vệ sinh chất liệu da (100 ml), sản phẩm dưỡng
chất liệu da (100 ml), bọt biển và vải lau.

Bộ Chăm Sóc Mâm Xe
Bộ sản phẩm vệ sinh và chăm sóc mâm xe bao gồm: bình
đựng dung dịch vệ sinh mâm xe 500 ml (không chứa acid) có
vòi xịt, bọt biển và bộ bàn chải 3 kiểu để làm sạch bụi bẩn.
Sản phẩm vệ sinh mâm xe còn có thêm lựa chọn vòi xịt tách
rời và bình dự trữ dung dịch 1.000 ml.

Sản Phẩm

Giá Tiêu Chuẩn
(đã bao gồm VAT)

Ưu Đãi

Giá Ưu Đãi
(đã bao gồm VAT)

Bộ chăm sóc xe

5.785.357 VNĐ

15%

4.900.000 VNĐ

Bộ chăm sóc chất liệu da

2.169.407 VNĐ

15%

1.800.000 VNĐ

Bộ chăm sóc mâm xe

3.133.496 VNĐ

15%

2.600.000 VNĐ
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