
 

 

    

    

    

  

   

  

  

                                                                                                                      

Mycí program

Uvedené ceny v CZK včetně DPH

Vysokotlaké mytí WAP, Chemické mytí ALU disků, ruční mytí 
karoserie včetně mezidveřních prostorů, odstranění hmyzu, 
ošetření pneu, doleštění oken a zpětných zrcátek.

s i l v e r Vysokotlaké mytí WAP, kartáčové mytí + šampon, vosk.

CenaSpecifikace mycího programu

g o l d

Package #1

Package #2

Vysokotlaké mytí WAP, Chemické mytí ALU disků, ruční mytí 
karoserie včetně mezidveřních prostorů, odstranění hmyzu, 
ošetření pneu, doleštění oken a zpětných zrcátek, vysátí 
interiéru včetně zavazadlového prostoru, vyčištění a ošetření 
vnitřních plastů

Vysokotlaké mytí WAP, Chemické mytí ALU disků, ruční mytí 
karoserie včetně mezidveřních prostorů, odstranění hmyzu, 
ošetření pneu, mytí a vyleštění oken /z obou stran/ a zpětných 
zrcátek, vysátí interiéru včetně zavazadlového prostoru, umytí 
a ošetření vnitřních plastů, provonění interiéru, voskování, 
konzervace karoserie.

Package #3
 

190,-

290,-

350,-

590,-

1190,-

Mycí linka pro osobní a nákladní automobily, 
čištění interiéru

Ceník služeb

Vysokotlaké mytí WAP, Chemické mytí ALU disků, ruční mytí 
karoserie, odstranění hmyzu, vosk, doleštění oken, zpětných 
zrcátek a mezidveřních prostorů.

Svěřte svůj automobil 
odborníkům a poznejte 
rozdíl na který jen tak 
nezapomenete. V 
našem mycím centru 
Karl service používáme 
výhradně značkových 
profesionálních produk-
tů pro mytí a čistění 
vozidel. Tento rozdíl 
poznáte na první pohled 
a rádi se k nám budete 
vracet. Nechte nás 
hýčkat Vaše auto.

15 min

20 min

30 min

60 min

180 min

Package #4

Package #5
 

Vysokotlaké mytí WAP, Chemické mytí ALU disků, ruční mytí 
karoserie včetně mezidveřních prostorů, odstranění hmyzu, 
ošetření pneu, mytí a vyleštění oken /z obou stran/ a zpětných 
zrcátek, vysátí interiéru včetně zavazadlového prostoru, umytí 
a ošetření vnitřních plastů, tepování sedaček ,dveří, podlahy, 
koberců a zav. prostoru mokrou cestou, provonění interiéru.

Vysokotlaké mytí WAP, Chemické mytí ALU disků, ruční mytí 
karoserie včetně mezidveřních prostorů, odstranění hmyzu, 
ošetření pneu, mytí a vyleštění oken /z obou stran/ a zpětných 
zrcátek, vysátí interiéru včetně zavazadlového prostoru, umytí 
a ošetření vnitřních plastů, impregnace a čištění kůže, provo-
nění interiéru.

1590,-

1690,-

4 - 6 hod.

4 - 6 hod.

Package #6

mytí a vyleštění oken /z obou stran/ a zpětných zrcátek, vysátí 
interiéru, umytí a ošetření vnitřních plastů, tepování sedaček, 
dveří, podlahy a koberců mokrou cestou, provonění interiéru.

mytí a vyleštění oken /z obou stran/ a zpětných zrcátek, vysátí 
interiéru, umytí a ošetření vnitřních plastů, tepování sedaček, 
dveří, podlahy a koberců mokrou cestou, provonění interiéru. 
Tepování lůžkového prostoru kabiny.

1590,-

1890,-

5 - 6 hod.

Package #7
 

Mytí wap osobní automobil       90,-
Vysátí interiéru včetně zavazadlového prostoru  180,-
Umytí a ošetření vnitřních plastů    250,-
Mytí oken včetně zrcátek     130,-
Mytí motoru osobní      110,-
Voskování (leštící vosk)      590,-
Čištění a impregnace kožených sedaček   590,-
Čištění interiéru od chlupů (příplatek)    390,-
Tepování čalounění dveří     290,-

Ceník dodatkových služeb

Tepování podlahy     290,-
Tepování stropu     290,-
Tepování zavazadlového prostoru  290,-
Ošetření pneumatik    190,-
Provonění interiéru     90,-
Příplatek za extrémní znečištění   390,-
Užitkové a terénní vozy     příplatek 25 %
SUV a MPV       příplatek 10 %.

Pro naše zákazníky nabízíme pick-up servis. Vaše auto si vyzvedneme u Vás doma a po dokončení mytí a čištění Vám ho zpět 
zavezeme domů. Pick-up servis nabízíme do vzdálenosti 30 km od naší firmy za cenu 600,- czk. 

www.karlservice.cz, 283 km R35, Kocourovec 2, 783 56  Doloplazy

6 - 7 hod.


