
I samarbeid med Tesla Owners Club Norway har vi en fantastisk avtale om bildekor for alle TOCN medlemmer.
Vi utfører helfolieringer, fargebytte av cromelister, interiørfolie, solfim og diverse andre endringer.

Vi benytter kun høyeste kvalitet wrappingfolie og montører med mye erfaring i sitt fag.
Prisene på fargebytte er gitt ved bruk av AVERY som gir 7 års garanti på folien

Priser
Helfoliering Model S :                                22,000,-

Helfoliering Model X :                                22,000,-

Helfoliering Roadster :                              22,000-

Helfoliering Model 3 :                                21,000,-

Innvendig foliering i dører, bakluke:    12,000,-

Priser
Chromedelete :

Fargebytte Chromelister X :                             6600,-
Fargebytte Chromelister S :                             7300,-

Fargebytte baksider seter pr. sete :                    
          
Fargebytte vanlig folie :                                     1200,-
Paintprotection �lm :                                         1900,-

Fargebytte felger Foliatec  ( forutsetter rene felger ) :

Felger 16-18” :                                                    3900,-
Felger 19-22”                                                      4400,-

Alle priser er INK mvaSpm eller bestilling : 94835957



GARANTIER OG TRYGGHET FOR DEG SOM KUNDE

Ved å bruke oss som partner på din folieringsjobb gis det trygghet og garantier på arbeidet for deg som kunde.
Etter hver jobb fyller vi ut en kontrakt mellom Superprint, deg som kunde og montør som har utført arbeidet.
Vi leverer folien med produsentens garantier og Superprint er godkjent som leverandør og har autorisrerte 
montører som kreves for å oppfylle garantiene.

Med Avery som vi foretrekker som  den ultimate folien under forholdene her i Norge gis det 7 års garanti
på vanlige farger og 10 år på sort/hvit

Ved utlevering av bil skrives kontrakt og man får også med vaske/pleie instrukser for å sikre optimal levetid-

Bil som skal folieres behøver vi i 3 dager. Dette for at herdetiden på 24 timer etter endt arbeid blir gjort under
vårt innsyn da dette er strengt mtp temperatur.

All folie kan ødelegges ved feil bruk, feks vask i børstemaskin, børsteløs vask med varme, avfetting og andre typer 
kjemikalier.
Det er viktig og oppretholde riktig behandlig for god holdbarhet.
Vi gir garanti på arbeidet den 1 mnd og er det noe som slipper eller løsner innen den tid fikser vi det gratis.
Om folien sitter som den skal etter 1 mnd betyr det da at herdingen og folien er OK. Det er viktig 
å gi tilbakemld før den tid om det er noe som ikke er som det skal.
Utover den tiden må du selv sørge for å behandle folien. Skulle det dukke opp missfarging, bobler eller andre
spesielle hendelser går det da over på produsentens garanti på 7 år og folien vil bli sendt til analyse og oppretting 
vil igansettes på produsentens regning.

Superprint gjør det lille ekstra for å gi et best mulig resultat. Dvs demontering av flest mulige deler for å få 
folien godt under/inne i profiler og gi et skjøteløst resultat på bilen. Med godt over 1000 biler over tid kan vi si 
at du kan være trygg på å velge oss som partner til ditt prosjekt.

Vi utfører alt av generell bildekor, skilting og profilering så vi kan tilby deg som TOCN kunde extra rabatt på varer 
handlet hos Superprint.
Det gis 15% på veiledende priser

Vi ønsker deg velkommen til en trygg handel og ønsker å kunne gi deg den beste opplevelsen når det 
kommer til Foliering og Paint Protection. 
Arbeid blir gjort av autoriserte fagmenn med mye yrkesstolthet og lang fartstid i bransjen,

Ved sammensetting av flere av produktene vil vi tilby en egen pakkelsøning.
Ta kontakt for dette.

Mvh Team Superprint 


