Meguiar’s update
Vernieuwde verpakking: New Car Kit
Deze kit bevat alles om uw nieuwe auto in de mooie staat te houden
die hij in de showroom ook had. Was, droog en wax uw auto met
deze speciaal geselecteerde producten. En behandel tot slot ook de
banden, de auto zal er weer als nieuw uitzien!
KIT BEVAT: 473ml Ultimate Wash & Wax, 473ml Ultimate Liquid
Wax, 473ml Endurance Tire Gel, Microfiber Wash Mitt, Microfiber
Drying Towel, 1 Foam Applicator Pad (zwarte ipv afgebeelde gele
versie) & 1 Microfiber Towel (zwarte ipv afgebeelde gele versie)
Product code: G3201EU (ongewijzigd)
Verkoopprijs incl. BTW: € 79,99 (ongewijzigd)
Bestelhoeveelheid: 4 stuks (ongewijzigd)
EAN/ Barcode: 4260314990602 (gewijzigd)
Productgewicht: 1,96 kg (ongewijzigd)
Afmeting verpakking (lxbxh): 12.8cm x 17.8cm x 28cm (gewijzigd)

Vernieuwde verpakking: Paint Restoration Kit
Geef nieuw leven en glans aan doffe en verwaarloosde lakken!
Geen zoektocht meer naar de juiste producten. In deze kit treft
u alles aan om de lak van uw auto weer als nieuw te krijgen,
van shampoo en klei tot compound en wax!
KIT BEVAT: 473ml Gold Class Shampoo, 473ml Quik Detailer
& 80gr Clay, 450ml Ultimate Compound, 473oml Gold Class
Carnauba Wax, 2 Foam Applicator Pads & 2 Microfiber doeken
Product code: G3301EU (ongewijzigd)
Verkoopprijs incl. BTW: € 79,99 (ongewijzigd)
Bestelhoeveelheid: 4 stuks (ongewijzigd)
EAN/ Barcode: 4260314990619 (gewijzigd)
Productgewicht: 2,47 kg (ongewijzigd)
Afmeting verpakking (lxbxh): 12.8cm x 17.8cm x 28cm (gewijzigd)

Meguiar’s update
Nieuw: Deluxe Car Care Kit V2
Op zoek naar de beste producten om de auto optimaal te
onderhouden én een handige tas om ze op te bergen en
mee te nemen? De Meguiar's Deluxe Car Care Kit V2
biedt het allemaal. Was de auto met Ultimate Wash & Wax
Shampoo, waarbij tijdens het wassen daadwerkelijk een
waxlaag achterblijft.
Gebruik Hybrid Ceramic (Spray) Wax voor langdurige
bescherming van de lak. Reinig velgen én banden met
Ultimate All Wheel Cleaner en zorg er daarna voor dat
banden wekenlang zwart en beschermd blijven met
Endurance Tire Gel. En als laatste zorg je voor schone en
heldere ramen met Perfect Clarity Glass Cleaner die de
ramen streeploos schoon maakt.
De kit bevat 2 Supreme Shine Microfiber doeken waarmee
bijvoorbeeld de Perfect Clarity Glass Cleaner aangebracht
en uitgewreven kan worden. Met deze scherp geprijsde kit
haal je de producten in huis om de auto om de auto goed
onder handen te nemen.
Product code: DELKITV2EU
Verkoopprijs incl. BTW: € 94,99
Bestelhoeveelheid: 4 stuks
EAN/ Barcode: 4260314990329
Productgewicht: 3,8 kg
Afmeting verpakking (lxbxh):
30,5cm x 13,5cm x 28cm

