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Speciale Ladies Day
bij Kok Carwash

Op woensdag 30 juni wordt u door Kok Carwash een speciale Ladies
Day aangeboden voor uw auto. Alle dames krijgen op die dag een
korting van maar liefst € 5 op het duurste autowasprogramma Polish+
(normaal € 12,50). Op de speciale Ladies Day ontvangen alle dames een
leuke “Goodie-Bag” cadeau waar leuke hebbedingetjes voor de dames
in zitten. Daarnaast wordt er op de speciale Ladies Day een complete
metamorfose verloot onder de dames.
Kok Carwash aan de Hoofdweg 4 in Harderwijk is één van de modernste was
straten van de hele regio, waar medewerkers altijd uw auto voorwassen en
goede service kunnen bieden. Naast het speciale Polish+ autowas-programma
dat met veel korting wordt aangeboden, kunt u uw auto stofzuigen in een
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overdekte hal. Daarnaast peilen medewerkers van Kok Tankstations die dag
gratis uw olie, controleren de koelvloeistof en kijken de bandenspanning van uw
auto na en waar nodig is controleren ze ook even uw ruitensproeiervloeistof.
Na deze speciale Ladies Day-servicebeurt kunnen u en uw auto met een gerust
hart de zomer in. Kok Carwash is op de speciale Ladies Day woensdag 30 juni,
geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Daarnaast wordt er op de speciale Ladies day een complete metamorfose
verloot onder de dames, deze wordt aangeboden door Giorgio Coiffure en De
Verzogerij schoonheidssalon, tevens verloten we nog twee toegangskaarten van
Wellnessresort “De Zwaluwhoeve” en ook nog 10 waardebonnen van Trendies
by mode exclusive.
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Voorwassen: door Carwash-medewerkers

Ladies Day
Day
Speciale Lady’s
Op woensdag 23 juni is er de eerste speciale
Lady’s
U kunt deze dag Uw auto
Ladies Day-servicedag.
Day
wassen met een hoge korting. Uw auto wordt
onderworpen aan een korte servicebeurt
en U ontvangt een Kok Carwash “GoodieBag”.
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