  ů, odtranění škrábanců, voskování a
konzervace karoserie Vašeho auta
  žeb
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12 - 20 hod.

3500,-
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6 - 10 hod.

3000,-

5 - 6 hod.
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program zahrnuje převoskování autolaku, které obnový barvu
vašeho vozidla a zaručí zrcadlový lesk laku.Program zahrnuje
kompletní odstranění nečistot laku, navoskování a vyleštění
laku do zrcadlového lesku, určený především pro nové
vozidla. Garance 100% spokojenosti na tento program. Délka
páce je cca. 6 hodin.

koj

e n o st

nce

ra
Ga

n ěz

program určený pro středně poškozený autolak. Odstranění
jemných škrábanců ať už z umývání auta v myčce či poškrábaní od kamínků na přední kapotě nebo lehkých škrábanců u
kufru od zavazadel. Program zahrnuje kompletní odstranění
nečistot, lehké přebroušení autolaku se zaměřením na
škrábance, obnovení jasu barvy, vyleštění autolaku do
zrcadlového lesku a profi navoskování laku, které vydrží na
vašem vozidle až 8 měsíců. Program určený pro zánovní auta
cca. do 6 let stáří. Garance 100% spokojenosti na tento
program. Délka páce je 6 – 10 hodin.
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Easy and paint restoration

-

8000,-

Vážení zákazníci, hledáte něco unikátního co by i Vás vyvedlo z omylu a
přesvědčilo Vás o tom, že i poškrábaný lak se může změnit v perfektní lesk a
být bez škrábanců? Obraťte se s důvěrou na nás a my Vás přesvědčíme o
tom, že je to možné a Váš vůz bude vypadat jako nový. S použitím profesionální chemie a autokosmetiky Meguiar’s je možné dělat zázraky.
Zajisté víte, že lak Vašeho vozu trpí každým dnem a to kvůli následujícím
vlivům jako jsou: povětnostní vliv, ptačí trus, prach, míza ze stromů, průmyslový
spad, asfalt, lakový poprašek, smog atd. Díky těmto faktorům dochází ke
kontaminaci laku a běžným umýváním na mycí lince se této kontaminace
nezbavíte, či naopak Vám způsobuje další poškrábání laku a dochází k
neustálému usazování nečistot do laku. Pouze datailním vyčištěním laku,
které provádíme v našem servisu, je možné se těchto nečistot zbavit. Leštění
laku a voskování, které mnohdy trvá 8 – 20 hodin, Váš vůz uvedou do původního stavu jako by byl nový a právě vyjel ze dveří autosalonu. Tyto kroky jsou
individuální dle rozsahu poškození a dle nároků zákazníka na odstranění
škrábanců, vad či jiného poškození laku. Pravidelným leštěním a voskováním
laku docílíte toho, že Váš vůz Vás bude neustále prezentovat perfektním
leskem a čistotou. Je to skvělý pocit, když Váš vůz poznáte již z dálky díky
unikátnímu lesku, kterého jsme schopni dosáhnout.
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Program #2

5000,-
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program určený pro rozsáhlé poškození autolaku s viditelnými
škrábanci, poškození laku kartáči z automyčky /kruhové mapy
zasáhlé do hloubky laku/, odstranění skrábanců na přední
kapotě. Program zahrnuje kompletní odstranění nečistot,
přebroušení laku se zaměřením na hluboké škrábance, obnovení jasu barvy, vyleštění autolaku do zrcadlového lesku a
profi navoskování laku, které vydrží na vašem voze až 8 měsíců.Program určený pro středně staré auta cca. 6 a více let
staré. Garance 100% spokojenosti na tento program. Délka
páce je 12 – 20 hodin.
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Specifikace mycího programu

Mycí program

N e b o vrác

Uvedené ceny v CZK včetně DPH. Ceník platný od 1.2.2013

 

