
S i l v e r Vysokotlaké mytí WAP, kartáčové mytí + šampon, vosk. 190,-
15 min

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

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

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,  
voskování, konzervace karoserie mokrou cestou, ošetření 
pneu, mytí a vyleštění oken /z obou stran/ a zpětných zrcátek, 
vysátí interiéru včetně zavazadlového prostoru, umytí a 
ošetření vnitřních plastů, 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, 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.

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, umytí a ošetření vnitřních plastů, 
tepování sedaček, dveří, podlahy a koberců 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, umytí a ošetření vnitřních plastů, 
tepování sedaček, dveří, podlahy a koberců mokrou cestou, 
provonění interiéru. Tepování lůžkového prostoru kabiny.
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Mycí linka | Servis | Pneuservis

      
    

  žeb

30 min

40 min

70 min

190 min

4 - 7 hod.

4 - 7 hod.

5 - 6 hod.

6 - 8 hod.

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,-
Ruční voskování karoserie              290,-
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 %.

  

Svěřte svoje auto profesionálům!


