
                  

PRISLISTE DÆKSKIFT PERSONVOGN;                                                
(PRISER ER INCL. MOMS) 

299,00 kr.  dækopbevaring per set, for vintersæson.  

299,00 kr. dækopbevaring per set, for sommersæson. 

160,00 kr.  per set hjul vask (sammen med opbevaring) 

300,00 kr.  per set hjulskift. Incl afbalancering 

700,00 kr. per set, Incl hjulskift, hjulvask, afbalancering, opbevaring       
vinter eller sommersæson. 

400,00 kr. Sæsonskift medbragte hjul inkl. Afbalancering.                        
(ekstra priser hjulvask 200,00 kr. per set) 

PRISLISTE DÆKSKIFT SUV / VAREVOGN; max 24” 

399,00 kr.  dækopbevaring per set, for vintersæson.  

399,00 kr. dækopbevaring per set, for sommersæson. 

240,00 kr.  per set hjul vask (sammen med opbevaring) 

450,00 kr.  per set hjulskift. Incl afbalancering 

900,00 kr. per set, incl hjulskift, hjulvask, afbalancering, opbevaring vinter-
eller sommersæson,  

600,00 kr. Sæsonskift medbragte hjul inkl. Afbalancering.                        
(ekstra priser hjulvask 300,00 kr. per set) 

 
 
 

Kontakt os:   Dækcenter Aarcon, Ådalen 3, 6800 Varde 
Tel: 52309969,  e-mail: info-aarcon@mail.com 

 
 

DÆKCENTER AARCON, 

Er en del af  

Aarcon Technical Services 

Vi arbejder sammen med; 

dækekspert.dk 

Vi tilbyder, ALT til Bil,  

Kontrole skift fra; 

Dæk, Bremser, Udstødning,          
lys-kontrol,  væske skift – 
påfyldning. Støddemper, mm.                          
Service og reperartioner  

bilpleje, indvendig og 
udvendig, små ridser 

 



 
 
 
Salg og montering af kvalitets dæk / Hjul fra kendte mærker: 
 

                          

                 
 

              
 

Og mange mange mærker mer……………………. 
 

DÆKSKIFT PRISER: 
 
Montering pr. hjul alu indtil 15" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 

95,00 DKK 

Montering pr. hjul alu 16 og 17" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 
110,00 DKK 

Montering pr. hjul alu fra 18" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 
125,00 DKK 

Montering pr. hjul stål indtil 13" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 
60,00 DKK 

Montering pr. hjul stål 14" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 
65,00 DKK 

Montering pr. hjul stål 15" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 
75,00 DKK 

Montering pr. hjul stål fra 16" - inkl. afbalancering, ventil, samt hjul af- og på montering. 
80,00 DKK 

Gebyr for mobil dækservice (Ekskl. montageomkostninger) I en omkreds af 75 km fra Varde 
Hjul skift på stedet, med bilens reservehjul. (merpris: dæk reparation på værksted varde. Skal afhentes)       375,00 DKK  

 

Bil pleje, indvendig og udvendig polering lak  priser fra    1450,00 DKK 
Grundig vask af hele bilen 
Vask af fælge                                                                                                               
Lakken renses, og får en let polering der giver glansen tilbage.                               
Pudsning af ruder og spejle, ind og udvendig                                      

 
Kontakt os:   Dækcenter Aarcon, Ådalen 3, 6800 Varde 

Tel: 52309969,  e-mail: info-aarcon@mail.com 


