
UMÝVANIE VOZIDIEL – KOMBI, SUV, MINIVAN, DODÁVKA Cena
701B 4 €
702B 7 €
703B 11 €
704B 13 €
705B RUČNÉ UMYTIE 16 €

55 min
(utieranie vody silikónová stierka, prírodná  jelen ica ) a vytretie prahov, vy čistenie kolies,diskov,elektrónov,puklíc
Od brzdového prachu a natretie pneumatík lesklým pr ípravkom, vy čistenie gumených rohoží

706B DOKONALÉ RUČNÉ UMYTIE  udržiavané vozidlo 30 €
3 hod

Ručné umytie aktívna pena, vosk 
Vysušenie karosérie silikónová stierka, prírodná je lenica
Vytretie prahov a rámov dverí
Ošetrenie pneumatík lesklým konzerva čným prípravkom
Vyčistenie gumených rohoží
Detailné vysávanie celého vozidla (dvere, sedadlá, podlaha, látkové koberce, batožinový priestor)
Čistenie okien-zvonku,zvnútra,všetkých zrkadiel,obkl adového dreva,chrómových doplnkov
Utieranie prachu vo vozidle 
Vyčistenie prístrojového panelu, stredovej konzoly, pl astov,rámov, dverí a st ĺpikov, vnútorných k ľučiek,
plastov na dverách, slne čnej clony

706BK 33,00 €
3 hod

707B DOKONALÉ RU ČNÉ UMYTIE  neudržiavané vozidlo 35 €
3 hod 30 min

708 Nadmerné znečistenie 10 €
709 Čistenie čelného okna z vnútra aj z vonku (aj s odstránením diaľničných nálepiek) 5 €
710 Čistenie vnútorných okien okrem čelného okna 5 €
711 Čistenie vnútorných aj vonkajších okien 10 €
712 Detailné čistenie kolies na vozidle:udržiavané 7 €
713 Detailné čistenie kolies na vozidle:neudržiavané 12 €
714 Detailné čistenie a ošetrenie demontovaných kolies (z vnútra,z vonku) 4ks 24 €
715 Umytie strešného boxu 10 €
716 Odstránenie fľakov po muškách (pokiaľ nezožrali lak) 5 €
717 Natretie pneumatík lesklým konzervačným prípravkom 4x 4 €
718 Umytie motocykla 7 €
719 Čistenie + ošetrenie kožených častí vozidla 15 €

Cenník platný od. 01.01.2019                         Ceny sú uvedené s DPH.                                                               Uvedený čas je orientačný. 

Opláchnutie tlakovou vodou bez sušenia                                                                                                                          
Opláchnutie tlakovou vodou + aktívna pena + oplach tlakovou vodou                                                                               
Opláchnutie tlakovou vodou + aktívna pena + oplach tlakovou vodou + vosk 
Opláchnutie tlakovou vodou + aktívna pena + oplach tlakovou vodou + vosk + sušenie silikónová stierka

opláchnutie tlakovou vodou s aktívnou penou  s vosk om so sušením                                       

Opláchnutie tlakovou vodou, detailné čistenie kolies (disky,puklice,elektróny od brzdovéh o prachu)

DOKONALÉ RUČNÉ UMYTIE  (706B) – plus vy čistenie a ošetrenie kožených častí vozidla 


