Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn de pro-wash
algemene wasvoorwaarden van
toepassing.
1. Onze Carwash accepteert verantwoordelijkheid voor standaard
uitrusting in goede staat

2. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor spiegels, antennes, ruitenwissers,
mistlampen, spoilers, accessoires en andere modificaties.
3. U dient zelf uw antenne(s) en ander uitstekende voorwerpen in te
schuiven, in te klappen of te verwijderen (ook telefoonantennes).
4. Bij vragen of twijfel over de geschiktheid van uw voertuig raadpleeg het
aanwezige personeel.
5. Gebruik maken van de Carwash is geheel op eigen risico.

hoogte voertuig

max. 2 m

breedte voertuig

max. 2 m

chassishoogte

max. 100 mm

bandbreedte

max. 275 mm

velghoogte

max. 80 mm

General
On all our services the pro-wash
general washing conditions apply

1. our Carwash accepts responsibility for standard equipment in good
condition
2. customers are responsible for mirrors, antennas, windscreen wipers, fog
lamps, Spoilers, accessories and other modifications.

3. You must slide, fold or remove your antenna (s) and other protruding
objects (including telephone antennas).

4. If you have any questions or doubts about the suitability of your vehicle,
please consult the staff.

5. Using the car wash is entirely at your own risk.

Vehicle height

max. 2 m

width vehicle

max. 2 m

Chassis height

max. 100 mm

Bandwidth

max. 275 mm

rim height

max. 80 mm

Ogólne

W przypadku wszystkich naszych usług
obowiązują ogólne warunki mycia ProWash
1. Nasz Carwash przyjmuje odpowiedzialność za standardowe
wyposażenie w dobrym stanie
2. Klienci odpowiadają za lusterka, anteny, wycieraczki szyby
przedniej, światła przeciwmgielne, Spojlery, akcesoria i inne
modyfikacje.
3. musisz przesunąć, złożyć lub wyjąć antenę (y) i inne wystające
przedmioty (w tym anteny telefoniczne).
4. w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących
przydatności pojazdu należy skonsultować się z personelem.
5. Korzystanie z myjni samochodowej odbywa się wyłącznie na
własne ryzyko.
Wysokość pojazdu

maks. 2m

Szerokość pojazdu

maks. 2m

wysokość podwozia

maks. 100mm

szerokość pasma

maks. 275mm

Wysokość obręczy

maks. 80 mm

