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Nå har du muligheten til å få en skinnende ren bil mens 
du handler. Dyktige medarbeidere hos nyoppstartede 
Bilvask 1 på Bryn Senter står klare til å ta hånd om 
bilen din.
- Våre seks ansatte har god erfaring innenfor bilpleie. Vi 
utfører alle typer bilvask, både utvendig og innvendig. 
I tillegg tilbyr vi polering, rengjøring av bil og nybil- 
klargjøring, sier daglig leder Ramiz Safdar.
Han mener dette er et svært godt tilbud til travle folk i 
farta.
- Det unike med vårt konsept er at våre tjenester utføres 
i parkeringsanlegget på kjøpesenteret. Mens kundene 
handler, rengjør vi bilen. Dermed sparer du tid og letter 
samvittigheten, sier Safdar.
Han har lang erfaring i bransjen, og er også daglig leder 
av Bilvask 1 i Moss. Han har valgt å bruke profesjonelle 
bilpleieprodukter fra Autoglym.
- Alle våre produkter har høy kvalitet og sørger for svært 
god beskyttelse av bilens lakk og interiør. Autoglyms 
produkter benyttes av både bilprodusenter, forhan-
dlere, karosseriverksteder og bilpleiefirmaer over hele 
verden, sier Safdar.
Nå har også du muligheten til å la bilen din få en grundig 
håndvask.
- Vi ønsker fornøyde kunder ved å tilby topp service og 
seriøsitet. Siden vi åpnet her 6. juni i år har vi fått mange 
faste kunder og positive tilbakemeldinger, sier han. 
Kontakt Ramiz Safdar og hans medarbeidere på telefon 
eller kom innom for en drop-in time. Bilvask 1 finner du 
i store lyse lokaler på plan 3 i parkeringshuset på Bryn 
Senter.

Åpningstider: 
Mandag – fredag: 09.00 - 21.00 
Lørdag: 09.00 - 18.00 
Søndag: Stengt
Mer informasjon finner du på www.bilvask1.no
Kontakt oss på telefon: 22 27 77 77

Vi tilbyr:
• Rask innvendig vask   150,-
• Rask utvendig vask   150,-
• Rask inn/utvendig vask   250,-
• Full innvendig vask   900,-
• Full utvendig vask   900,-
• Full inn/utvendig vask   1800,-
• Innvendig rens    600,-
• Polering    1400,-
• Lakkrens og polering   1800,-
• Full inn/utvendig polering- og lakkrens 2800,-
Prisene gjelder for personbil og stasjonsvogn.

Velkommen til Bilvask 1!

1. oktober åpner også Hurtigruta Carglass i de 
samme lokalene. Hurtigruta Carglass er et av 
Norges ledende selskap i bransjen for reparasjon 
og utskifting av bilglass. Dermed blir Bryn Senter 
det første senteret i Oslo som kan tilby disse to 
tjenestene på et og samme sted.

Byens beste bilVask
Bilvask 1 ønsker å tilby markedets beste 
bilvask til sine kunder. – Hos oss er derfor 
bilen din i de tryggeste hender, sier daglig 
leder Ramiz Safdar.
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