Ceník služeb
platný od 1.4.2017, všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

CENÍK MYTÍ

Péče o exteriér automobilů
Ruční mytí karoserie, odstranění hmyzu, tekutý vosk,
mytí prahů a rámů dveří, sušení, mytí kol

350,- Kč

Ruční mytí karoserie, odstranění hmyzu, tekutý vosk, mytí
prahů a rámů dveří, sušení,mytí kol (cena pouze s
voskováním, 6-12 měsíců)

250,- Kč

Rychlé mytí (mytí karoserie aktivní pěnou), bez sušení

99,- Kč

Rychlé mytí (mytí karoserie aktivní pěnou, nanesení
horkého vosku)

200,- Kč

Čištění a ošetření pneu

150,- Kč

Ošetření chromovaných dílů karoserie

180,- Kč

Ošetření plastových dílů karoserie

200,- Kč

Odstranění náletové rzi a asfaltu z karoserie

250,- Kč

Vyčištění oken

200,- Kč

Mytí motoru (bez záruky)

350,- Kč

Údržba střechy kabrioletu – čištění a impregnace

dohodou

Péče o interiér
Odstranění prachu v interiéru

180,- Kč

Čištění a ošetření plastů interiéru

200,- Kč

Vyčištění a ošetření kožených sedadel

600,- Kč

Luxování interiéru vč. sedaček a zavazadlového prostoru

250,- Kč

Tepování interiéru (bez stropu)

800,- Kč

Tepování interiéru (včetně stropu)

1 200,- Kč

Čištění aktivním kyslíkem (ozonem)

800,- Kč

Antibakteriální dezinfekce klimatizace vozidla

500,- Kč
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Péče o lak
Star wax – šestiměsíční ochrana laků (ochrana teflonem)

700,- Kč

Třívrstvý vosk – dvanáctiměsíční ochrana laku

2 900,- Kč

Renovace zašlých plastových světlometů (cena za pár)

1 000,- Kč

Nákladní vozidla a stroje těžké mechanizace

CENÍK MYTÍ

Mytí nákladních vozidel a strojů těžké mechanizace (hod)

1 331.- Kč

Ostatní služby
Čištění (tepování) koberců (cena dle velikosti a míry
zašpinění), cena za 1m2

10 - 20,- Kč

Čištění (tepování) sedacích souprav (cena za sedák)

109,- Kč

Pick-up servis (vyzvednutí Vašeho vozidla v Brně)

400,- Kč

Pick-up servis (vyzvednutí Vašeho vozidla mimo Brno)

400,- +10,- Kč/km

Doplňky
Zimní směs do ostřikovačů (-30°C)

30,- Kč

Autokoberce
Přesné tvary a rozměry originálních textilních
a gumových koberců včetně originálního uchycení.
S možností obšití různými barvami a logy. Cena dle specifikace.
Gumové a plastové vany do zavazadlového prostoru
Cena dle specifikace

od 500,-Kč

Na objednávku

U vozů typu VAN, SUV (VW Multivan, BMW X5, a pod.) je celková cena o 20% vyšší.
Dlouhodobě neudržovaný interiér ( mastnota, zvířecí srst, plíseň,.. ) příplatek 20 až 50% vyšší.
Při nadměrném znečištění vozu a při čištění skvrn, stropu a jiných neceníkových prací je cena dohodou.
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Zvýhodněné cenové programy
Osobní
vozidla

Program 1

umytí, odstranění hmyzu, horký vosk a
vysušení karoserie,
luxování interiéru vč. sedaček a
zavazadlového prostoru,
odstranění prachu v interiéru, mytí kol

550,- Kč

660,- Kč

Program 2

navíc k Programu 1
vyčištění oken,
čištění a ošetření plastů interiéru

900,- Kč

1080,- Kč

Program 3

navíc k Programu 2
ošetření plastových dílů karoserie,
ošetření pneu,
Star wax – šestiměsíční ochrana laků

1800,- Kč

2160,- Kč

Program 4

navíc k Programu 2
ošetření plastových dílů karoserie,
ošetření pneu,
tepování interiéru (mimo stropu)

1900,- Kč

2280,- Kč

Program 5

CENÍK MYTÍ

Obsah

Kombi,
SUV,
dodávky

navíc k Programu 4
tepování interiéru (včetně stropu)

2300,- Kč

2760,- Kč

U vozů typu VAN, SUV (VW Multivan, BMW X5, a pod.) je celková cena o 20% vyšší.
Dlouhodobě neudržovaný interiér ( mastnota, zvířecí srst, plíseň,.. ) příplatek 20 až 50% vyšší.
Při nadměrném znečištění vozu a při čištění skvrn, stropu a jiných neceníkových prací je cena dohodou.
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