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part of peter svendsen group

et opbevaringskoncept til ejere af
værdifulde biler, som stiller de højeste krav
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baggrund

Ideen til konceptet opstod fordi der er flere ejere af spændende og værdifulde biler som kun
benytter bilerne i sommerperioden. Delvis fordi bilejerne kører under veteranbilordning og delvis
fordi man benytter sig af leasingtilbud, hvor bilen kun står til rådighed 6 måneder af året.
Mange bilsamlere har ikke nok plads til en eller flere biler og skal finde et sted, hvor bilen kan stå
hen over vinteren. Det kan være vanskeligt at finde en indendørsparkeringsplads, hvor man kan
være sikker på, at bilen er opbevaret på en tryg og faglig korrekt måde.
Vi har derfor udviklet et system hvor bilerne bliver opbevaret under optimale forholdt både med
hensyn til sikkerhed og miljø.
Som noget helt nyt tilbyder vi bilejerne, at de via internet kan se deres bil 24 timer i døgnet, så
man aldrig er utryg om alt er i orden.
Desuden tilbyder vi en række tillægsydelser, som gør bilen forårsklar, så den kan bruges
til nydelse uden at bekymre sig om eventuel service og rengøring.

value car
storage
5

1.

2.

3.

3

standardpakke
4

1

2

7.990,+ moms

6

Bilen opbevares i en moderne, isoleret aflåst hal, som er godt
sikret mod indbrud med stærke beton- og jernarmeringer.
Hallen er sikret med moderne systemlåse samt video-, skaldsikrings-, bevægelses- og brandalarm.

4.

Bilen bliver afdækket med gennemsigtig afdækningsplast for
at forhindre tilstøvning under opbevaringen.

5.

Bilens batteri bliver tilsluttet en mini-charger, som skånsomt
sørger for at batteriet altid er opladet.

Luftfugtigheden i hallen kontrolleres og holdes permanent
under 50%, hvilket stopper rustdannelse under opbevaringen.

6.

Bilen bliver stillet på bukke så hjulene og dækkene ikke
bliver ødelagt ved langtidsparkering.

Hver bil er forsynet med egen videokamera som bilens ejer
kan følge fra hjemmecomputer via internet i alle døgnets 24 timer.

7.

Der sættes bakker under bilen som afslører eventuel oliespild.
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1-7. Se beskrivelsen fra standardpakken.
8.

Bilen bliver startet hver anden uge og løber et par minutter i
tomgang. Dette gør at kølervæske og olie fordeles i systemet.

9.

Ejeren får et billede tilsendt hvis der rører sig noget ved bilen.
Billedet kan modtages på computeren eller smartphone.
Mod merpris kan denne service tilsluttes en vagtcentral, hvorfra
der sendes vagtpersonale, hvis der skulle være tale om en
uautoriseret handling.
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10. Bilen gøres komplet forårsklar før afhentningen. Bilen bliver
poleret, vasket og tæpperne renset. Desuden kontrolleres
dæktryk, køler- og sprinklervæske, hydraulik- og motorolie,
samt alle el-pærer til lys og blink. Der er tale om en stor
serviceydelse som normalt koster 10.000 kr. alene.
11. Bilens ejer har mulighed til at opbevare eventuelle reservedele
på aflåst lager.
12. Bilen kan efter aftale hentes og bringes mod merpris.
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parkeringshal 1

Hallen er ikke synlig fra offentlig vej
Pladsen foran hallen står til
rådighed for lejere til pleje
og klargøring af biler

Indkørsel 2

Hallen er godt isoleret

Bemærk betonarmerede vægge
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Video/opladerstation

opbevaringskoncept

Video/opladerkabling

Udsugning af udstødning
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samhandelsbetingelser

1. Der kan aftales helårs- eller sæsonparkering. Ved sæsonparkering bliver bilen opmagasineret og kan kun afhentes i hvileperioden mod
betaling, hvis det på forhånd er aftalt. I andre situationer opkræves servicebetaling som reflekterer det faktiske tidsforbrug.
2. Bilen skal afleveres nyvasket og bliver gennemgået sammen med VCSs personale. Der tages billeder af bilen fra alle sider og vinkler for at
dokumentere bilens tilstand ved indlevering. Billederne bliver vedlagt serviceaftalen.
3. Bilen skal leveres med fuld tank for at modvirke dannelse af kondensvand i tanken. Hvis bilen skal startes under opholdet leveres en godkendt
standart 10 liter dunk benzin af ejeren.
4. Bilens ejer skal selv sørge for forsikring mod brand, tyveri og hærværk. VCS har alene en ansvarsforsikring, som dækker eventuelle fejl der
bliver begået af firmaets personale eller skader der sker som følge af bygningsfejl. VCS hæfter ikke for følgeskader.
5. Ved aflevering skal der fremvises dokumentation for ejerskab af bilen i form af registreringsattest eller slutseddel. Det aftales hvem der
er berettiget til afhentning af bilen.
6. Ved aflevering aftales den ønskede afhentningsdato. VCSs personale kontakter bilejeren 14 dage før afhentning for at bekræfte dato og
afhentningstidspunkt. Der er i opbevaringsperioden ingen adgang til bilen uden at VCSs personale er til stede.
7. Hvis der ønskes en deluxe-pakke, aftales i forvejen hvilke plejemidler og olier der skal anvendes eller eventuel undgåes.
9. Hvis der skal tages særlige hensyn, skal bilejeren oplyse det 14 dage før aflevering af bilen. Hvis kravene ikke kan opfyldes på en for
lejeren og VCS tilfredstillende måde forbeholder VCS sig ret til afvise opbevaring af bilen.
10. Opbevarings- og serviceafgifter kan betales kvartalsvis forud via betalingsservice eller i sin helhed kontant ved aflevering af bilen. Det er
aftalt mellem parterne at bilen kan ikke afhentes før al forfalden betaling er udlignet.
11. Hvis der ønskes afhentning og udbringning af bilen skal det aftales 14 dage før og prisen bliver aftalt efter tidsforbrug og måde.
12. Ved ønske om videoalarmering skal bilejeren medbringe den smartphone som ønskes anvendt og den e-mail adresse som skal bruges.
Det er kundens ansvar at oplyse eventuelle skift af nummer eller e-mail adresse.
13. Bilens nøgler afleveres til VCS og opbevares i aflåst boks. VCS garanterer ansvarlig og omsorgsfuld behandling af den indleverede bil.
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value car storage aps, cvr. 32297773
tilbyder et servicekoncept som er udviklet og ejet af
Peder Svendsen Group

kontakt venligst peter svendsen
på e-mail: ps@allan-svendsen.dk
eller telefon 22 70 11 80

