
 
 

Vigtig info vedrørende dekoration og bilindpakning. 
 
1. 
Køretøjet leveres i rengjort stand. Billigste program fra vaskehallen benyttes uden voks 
 
2. 
Ved montage af folie ydes ingen garanti 
-For biler med nano belægning eller hvis der er undervognsbehandling på lakken. 
-Biler som ikke er korrekt behandlet ved lakering 
-Ny eller om lakerede biler, der er under 6 uger gamle 
-Køretøjer med rust eller anden form for manglende finish. 
  
3. 
Køretøjer indpakkes kun på de synlige udvendige overflader. Den oprindelige lakering vil være synlig ved fx døråbning 
etc., men også ved mellemrum mellem hver pladedel kan den oprindelige farve være synlig. Det er muligt at indpakke 
hovedparten af disse områder samt interiør mod en tillægspris. 
Vi gør rent på vores værksted inden montage, men vi kan ikke helt undgå støvpartikler under folien.  
 
4. 
Vi forsøger at anvende folierne i så store stykker som muligt for at undgå samlinger. Det kan dog ikke undgås grundet 
køretøjets konstruktion. Der forbeholdes ret til at benytte ”lus” til reparation af skader.  
 
Betragtningsafstanden på et indpakket køretøj er 1 m. og en indpakning kan IKKE sammenlignes med en lakering. 
 
5. 
Efter montage vil der altid opstå bobler. Det er en klæbestofreaktion der sker ifm. at klæberen stabiliserer sig og der 
kan gå op til 3 uger, men oftest hurtigere, før boblerne forsvinder. Det afhænger af udendørstemperaturen efter 
montagen.  
 
6. 
Folien kan med tid slå fra på udsatte steder 
Klager og garantikrav skal indberettes rettidigt (inden 14 dage) efter problemet er opstået, da garantien ellers 
bortfalder. Garantien dækker ikke skader som følge af forkert rengøring. Især hyppig rengøring, hyppig rengøring med 
højtryksrenser, hærværk og anden form for vandalisme, herunder overdreven brug af mekaniske og fysiske 
renseprocessor eller kemiske rensemidler. 
 
 
-Producentens angivelse af forventet levetid, er ikke en garanti. 
 
-En bilindpakningsfolie erstatter ikke en lakering. 
 
-En bilindpakning skal betragtes som korttids reklamemedie 
 
-En folie kan skifte farve. 
 
-Der kan være en risiko for skader ved afmontering af folie. 
 Så som lak slipper ved forkert bundbehandling ved lakering 
  
-En folie kan påvirkes af udefrakommende influenter. 
 (sol, miljø, vejrlig, forureningsgrad, hyppig vask ect.) 
 
 


