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Med vänliga hälsningar  
  
Magnus Höglund Lars Ekström 
Däck & Bilvårdscenter Ansvarig Däck & Bilvårdscenter 
Ort: Sundsvall Ort: Östersund 

Tel: 060-64 64 92 Tel: 063-19 43 62 
magnus.hoglund@berners.se lars.ekstrom@berners.se 

 

 
Vårt mål är att du som kund alltid ska vara UTOMORDENTLIGT NÖJD! 
 

Vi erbjuder medlemmar i Jägareförbundet Mitt Norrland 
 
Om ni väljer att använda vår biltvätt eller rekond så kan ni med stolthet säga att ni 
använder det absolut miljövänligaste alternativet i Sverige idag. 

Tillsammans med Macserien erbjuder vi den tvättlösning som har minst miljöpåverkan, 
vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och det skall vi vara rädda om. 

I våra biltvättar i Sundsvall och Östersund släpper vi inte 
ut några föroreningar i naturen då vi har ett helslutet 
system med återvinning. 100 % av tvättvattnet renas och 
återanvänds i tvättprocesserna och inget förorenat vatten 
går ut i avloppen. 

Bilen tvättas med varmvatten (c:a 30 grader), vilket i sin 
tur leder till ett bättre tvättresultat och mindre kemåtgång. 

Tvättmaskinen scannar av bilen innan tvätt, detta betyder 
att du kan tvätta bilar med takräcke och takbox i samtliga 

våra tvättprogram, vilket är unikt. 

 

Till och med 31 december 2017 får ni: 
 

• 30% Rabatt på alla program i vår miljövänliga biltvätt (100 % miljövänlig). 

• 30% Rabatt på hela vårt rekondprogram. 

• 15% Rabatt på samtliga bilvårdsprodukter i vår butik. 

• 15% Rabatt på 4-hjulsmätning (justering hjulvinklar). 

• 15% Rabatt på fälgar och däck (montering ingår). 

• 10% Rabatt på däckhotell och hjulskifte. 
 
Några prisexempel: 
Ordinarie pris Guldtvätt i biltvätten 180:-, ni betalar 126:-. 
Ordinarie pris för en in/utvändig rekond är från 1595:-, ni betalar från 1116:-. 

 
Det enda du behöver göra när du kommer till oss och vill ta del av detta erbjudande är att 
visa ditt medlemskort. 
 
Information om utbud och ordinarie priser hittar du på: 
www.berners.se/dack-och-bilvardscenter  

 
Tänker ni på miljön? 
Det gör vi! 

Stefan Elverstig är inbytestestare i 
Sundsvall och bilden kommer från vår 

kalender som säljs till förmån för 
Rädda Barnen 

http://www.berners.se/dack-och-bilvardscenter

