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HINNASTO KESKI-POHJANMAAN AUTOMOBIILIKERHO RY JÄSENILLE (MUSEOAUTOT)

Tässä liitteenä yhdistyksen jäsenille räätälöity hinnasto museoautoihin. Hinnastoa voidaan soveltaa
myös muihin vanhempiin/erikoisiin autoihin. Toiveena olisi että saisin käsittelystä ottaa myös kuvia
sekä videoita ja käyttää niitä markkinointitarkoituksiin sillä tämä mahdollistaisi vielä paremmat
alennushinnat käsittelyistä. Hinnasto voimassa kevään 2022.

Ylläpitopuhdistukset ja pesut

Auton hellävarainen käsinpesu (IGL tuotteet n.2h) 25€ (norm 45€)
Käsinpesu ja IGL Premier vaha (6kk kesto n.2,5h) 45€ (norm 79€)
Käsinpesu ja näyttelyvahaus 45€ (norm. 99€)
Käsinpesu IGL Premiere ja sisäpuhdistus(n.4h) 75€ (norm 129€)
Penkkien ja verhoilujen pesu ja tahrojen 35€ (norm. 50€)
poistot (n. 2h+kuivumisaika)
Homeenpoistot / hajunpoistot 20€ lisähintaa

Keraamiset pinnoitteet
IGL Quartz (henkilöautot) -20%
IGL Quartz+ 2-komponenttinen (henkilöautot) -30%
IGL Kenzo (henkilöautot) -40%

Muut palvelut ja pinnoitukset

IGL Window - lasipinnoite 35€ (norm. 80€)
IGL Headlight - ajovalojen suojakäsittely 35€ (norm. 60€)
IGL Leather - nahkasisustan kestopinnoite 50€ (norm. 120€)
IGL Wheel - vannepinnoite /sarja 75€ (norm. 150€)
1-vaiheinen kiillotus (n. 6-10h työtä) *tapauskohtainen
2-vaiheinen kiillotus (n. 14-20h työtä) *tapauskohtainen
3-vaiheinen kiillotus (useita päiviä) *tapauskohtainen
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KESKI-POHJANMAAN AUTOMOBIILIKERHO RY JÄSENILLE (KÄYTTÖAUTOT)

Tässä liitteenä yhdistyksen jäsenille räätälöity hinnasto arkiautoihin/käyttöautoihin.

Ylläpitopuhdistukset ja pesut

Auton hellävarainen käsinpesu (IGL tuotteet n.2h) 40€ (norm 45€)
Käsinpesu ja IGL Premier vaha (6kk kesto n.2,5h) 59€ (norm 79€)
Käsinpesu ja sisäpuhdistus (n.4h) 99€ (norm 129€)
Penkkien ja verhoilujen pesu (n. 2h+kuivumisaika) 40€ (norm. 50€)

Keraamiset pinnoitteet
IGL Quartz (henkilöautot) -10%
IGL Quartz+ 2-komponenttinen (henkilöautot) -15%
IGL Kenzo (henkilöautot) -20%

Muut palvelut ja pinnoitukset

IGL Window - lasipinnoite 60€ (norm. 80€)
IGL Headlight - ajovalojen suojakäsittely 45€ (norm. 60€)
IGL Leather - nahkasisustan kestopinnoite 80€ (norm. 120€)
IGL Wheel - vannepinnoite /sarja 100€ (norm. 150€)
1-vaiheinen kiillotus (n. 6-10h työtä) 150€
2-vaiheinen kiillotus (n. 14-20h työtä) 250€
3-vaiheinen kiillotus (useita päiviä) *tapauskohtainen

Ylläpitopuhdistukset ja pesut on mahdollista toteuttaa noutopalveluna.

Palveluihin kuuluu aina maksuton noutopalvelu Kokkolan seudulta kotoanne tai vaikka
työpaikaltanne. Toki auton saa myös toimittaa halutessaan. Huomioittehan että vain
ylläpitopuhdistukset ja pesut, sekä lasien ja ajovalojen pinnoitukset on mahdollista
toteuttaa yhden työpäivän (2-8h) puitteissa ja nuotopalveluna. Maalipinnan keraamiset
pinnoitukset vaativat kiillotustyötä ja kuivumisaikaa niin paljon, että käsittelyssä menee
n. 2 vuorokautta tai jopa kokonainen työviikko.

Myös leasing-autojen pesupalvelut ja laskutus onnistuu. Niiden osalta täytyy kuitenkin
etukäteen varmistaa (rekisterinumerolla) leasing-yhtiöltä, minkälaiset palvelut kuuluvat
leasing-sopimukseen ja mitkä palveluistamme taas olisivat asiakkaan maksettavia,
joten huomioithan tämän ja tiedustelet aikoja hyvissä ajoin.

Koronaviruspandemian aikana on myös toivottavaa, että pienellä kynnyksellä
uskalletaan puolin ja toisin perua varatut ajat, jos on pieniäkään oireita.
Noutopalveluissa käytän sekä FFP2 maskia, kertakäyttöhanskoja ja pyyhin kaikki
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ajoneuvon ohjainten ja oleelliset kosketuspinnat EN 14476 ja EN 1276 standardit
täyttävällä autojen sisäpuhdistusaineella, joka desinfioi mutta on turvallinen auton
materiaaleille: https://www.autoglym.com/super-clean-sanitiser

IGL pinnoitevalmistajan kotimaiset sivut löytyvät osoitteesta www.iglcoatings.fi
englanninkieliset sivut osoitteesta www.iglcoatings.com josta löytyy myös blogi,
tutkimustietoa ja kerrottuna kolmannen osapuolen sertifioinneista joita valmistaja on
saanut.

Ystävällisin terveisin,

Joni Sikkilä
Huippuhöyry Oy
www.huippuhoyry.fi
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joni@huippuhoyry.fi
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