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Lackkonservering
STEG 1  – Yttre skydd med Brilliant Care

Brilliant Care är en patenterad lackkonserveringsmetod. Den ger din bil ett hårt, 
högglansigt keramiskt skydd som förhindrar luftföroreningar från att få kontakt 
med fordonets lack samt ger skydd mot solens starka UV-strålar. 

Har inte bilar redan en lackgaranti?
En ny bil har bara garanti mot rostskador och mot färgseparering mellan lack 
och kaross eller liknande. Så det är faktisk du som bilägare som får ta eget an-
svar gällande skyddet för yttre påverkan för både underrede och lack på 
din bil. 

Här � nns ett problem: Även om du regelbundet och grundligt rengör och 
polerar din bil räcker det inte för att förhindra angrepp från luftföroreningar.
Fågelspill, trädsav, syra partiklar från surt regn kan även under normala kör-
förhållanden ge lacken  märke, � äckar samt att lacken bleknar och mattas ner. 

Vad får jag när bilen behandlas med Brilliant Care?
Skydd mot solens UV-strålar, 100% högre reptålighet och avrinning , betydligt
blankare bil som alltid gör det enklare att tvätta bilen om det så är i maskin el-
ler för hand. Tål alla kända bilvårdskemikalier på marknaden. 6 år totalgaranti 
utan dyra uppgraderingar (fråga även efter en totalbehandling av er bil. Lack, 
fälg, glas, skinn eller tyg)

En Brilliant Care behandling görs endast av auktoriserade återförsäljare – för 
bästa resultat och med garanti. När din bil en gång blivit behandlad med Bril-
liant Care behöver du aldrig mer polera eller vaxa den igen.  (Vi kan inte garan-
tera reptåligheten vid maskintvätt pga. skötseln av maskinborstar)

STEG 2  – Interiört skydd

Skydd för tygklädsel, mattor och bagage utrymme
När du använder Brilliant Care Impregnering blir varje textil�  ber skyddat 
av ett osynligt hartsliknande ämne. Efter behandlingen har tyget ett livslångt 
skydd mot normalt vardagsspill och alla slags �  äckar.

Impregneringen har prövats med gott resultat mot te, ka�e, varm choklad, 
alkohol, mjölk, fruktjuicer, cola, läskedrycker, choklad, godis och till och med 
fett� äckar.  Alla dessa ämnen stöts bort från det behandlade tyget. Hår från 
pälsdjur som vanligtvis biter sig fast i tyget avlägsnas enkelt efter denna be-
handling.

Brilliant Care Impregnering är alltid ett tillägg vid en komplett Brilliant Care 
behandling.

Skydd för läder Vi erbjuder även en 
e�ektiv läderimpregnering som är både 
rengörande och skyddande. Den håller 
lädret mjukt och det blir lätt att hålla rent 
samt att det även skyddar lädret från 
uttorkning och sprickbildning. 

Brilliant Care läderimpregnering är alltid 
ett tillägg vid en komplett  Brilliant Care 
behandling.

PRISJÄMFÖRELSE – Konkurrerande fabrikat

Beräkningen är gjord på liten bil (Citroën C1). Priset varierar beroende på 
fordonets storlek, ring för prisförslag. Husvagnar och husbilar beräknas efter 
storlek, ring för o�ert.

Behandling Störst*  Dyrast  Brilliant Care**

Lackkonservering ( Citroën C1)  från  4 550:– från 4 750:– från 3 695:–

Uppgradering efter 1 år  från 1 175:–  2 200:–  0:–

Uppgradering efter 2 år  1 175:–  2 200:–  0:–

Uppgradering efter 3 år  1 175:–  2 200:–  0:–

Uppgradering efter 4 år  1 175:– 2 200:–  0:–

Uppgradering efter 5 år  1 175:– 2 200:–  0:–

Total kostnad efter 6 år 10 425:– 15 750:– från 3 695:–

Dags för ny lackkonservering   4 550:– 4 750:– Behövs ej

Uppgradering efter 1 år  1 175:–  2 200:–  0:–
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* Uppgraderas var 18e månad. Delar man den kostnaden på 6 år blir det 1 175:–/år.

** Brilliant Care är en av fabrikaten som lämnar 6 år totalgaranti. Inga kostnader tillkommer.  
 Brilliant Care utför gratis besiktningskontroll vid uppvisat och rentvättat fordon. Lackgaranti 
 gällande fabriksnya och begagnade bilar utökas och förlängs med 6 år från appliceringsdagen, 
 se våra gatantivillkor. Godkännande �  nns från de � esta bilfabrikat; Ford, Mazda, Jaguar, 
 Landrover, Mercedes, Hyundai, Kia, VW, Audi, Volvo Europa, BMW, Bentley m.�  .

*** Dessa priser är kontrollerade på likvärdig behandling augusti 2013 i Stockholm och Malmö.

 ***

’’ Blekning från ultraviolett ljus är nästan helt eliminerad, 
 likaså nitratetsning orsakad av fågelspillning – under 
 förutsättning att det tvättas av inom 7 dagar. ’’

 ***

’’ Brilliant Ceramic Protection skyddar din lack 
 mot solens UV-strålar, gör den mer reptålig. ’’  

’’ Brilliant Ceramic Protection ger en härlig avrinning 
 och är lätt att tvätta år efter år. ’’

Brilliant Care är en av Sveriges största bilvårdskedjor som kan erbjuda lackkonservering med 
6 års garanti, oberoende ålder på er bil. Brilliant Care är en av fabrikaten på marknaden utan 
silikon, te� on eller vax som är fri från årliga dyra uppgraderingar.

’’  Utökad lackgaranti 
 på nya bilar. ’’

Återförsäljare
Millennium Bilvård AB
Dåntorpsvägen 31
136 50 Haninge

Kontaktperson

Varmt välkomna Pär Ekström 08-500 128 20


