CENNIK USŁUG
HYDROWOSK +
10 ZŁ

MAŁE

ŚREDNIE

VAN/SUV

80 zł

90 zł

100 zł

50 zł

55 zł

60 zł

70 zł

80 zł

40 zł

50 zł

60 zł

50-90 zł

50-100 zł

150 zł

200 zł

250 zł

BUSY MAŁE

BUSY DUŻE

MYCIE PODSTAWOWE + WNĘTRZE

Dokładne mycie nadwozia, mycie felg, suszenie, mycie szyb
zewnętrznych i wewnętrznych, dressing opon.
Wnętrze: odkurzanie, czyszczenie plastików, kokpitu, bagażnika,
dywaników, zapach firmowy.

MYCIE PODSTAWOWE

Dokładne mycie nadwozia, mycie felg, suszenie, mycie szyb
zewnętrznych, dressing opon.

WNĘTRZE PODSTAWOWE

Odkurzanie, czyszczenie plastików, kokpitu, bagażnika,
dywaników, mycie szyb wewnętrznych, zapach firmowy.

110-150 zł 120-180 zł

PAKIET PREMIUM

WNĘTRZE

Dokładne mycie nadwozia, mycie nadkoli, felg, wnęk drzwi,
bagażnika, wlewu paliwa, suszenie, aplikacja wosku
syntetycznego, dressing opon i uszczelek, mycie szyb zewnątrz
i wewnątrz. Wnętrze: odkurzanie, czyszczenie plastików,
kierownicy, kokpitu, bagażnika, czyszczenie nawiewów,
szyn foteli, pasów przy użyciu sprężonego powietrza,
ciśnieniowe czyszczenie dywaników, zapach firmowy.

200-300 zł 200-400 zł

PRANIE-CZYSZCZENIE TAPICERKI

Pranie ekstrakcyjne tapicerki materiałowej, podsufitki,
boczków drzwi, pasów, podłogi, komory bagażnika,
dywaników (w cenie mycie podstawowe + wnęki).

CENA OD 350 ZŁ

PRANIE-CZYSZCZENIE TAPICERKI

WYCENA INDYWIDUALNA

Pranie ekstrakcyjne wybranych elementów tapicerki.

CZYSZCZENIE TAPICERKI SKÓRZANEJ

Czyszczenie
tapicerki
certyfikowanym
produktem
+
impregnacja zabezpieczająca (możliwość renowacji uszkodzeń,
malowania skóry).

CENA OD 550 ZŁ

RENOWACJA LAKIERU

KOREKTA LAKIERU 1 ETAPOWA

Usunięcie do 60-70% mikrozarysowań oraz uszkodzeń
Dokładne mycie ręczne, osuszanie, przygotowanie lakieru,
maszynowa korekta lakieru, aplikacja wysokogatunkowego
wosku zabezpieczającego, wykończenie (możliwość drobnych
wyprawek lakierniczych).

KOREKTA LAKIERU 2 ETAPOWA

Usunięcie do 85% mikrozarysowań oraz uszkodzeń
Dokładne mycie ręczne, osuszanie, przygotowanie lakieru,
maszynowa korekta lakieru, aplikacja wysokogatunkowego
wosku zabezpieczającego, wykończenie.

KOREKTA LAKIERU 3 ETAPOWA

Usunięcie do 99% mikrozarysowań oraz uszkodzeń
Dokładne mycie ręczne, osuszanie, przygotowanie lakieru,
maszynowa korekta lakieru, aplikacja wysokogatunkowego
wosku zabezpieczającego, wykończenie.

KOREKTA LAKIERU

Poszczególne elementy.

DEKONTAMINACJA / GLINKOWANIE

Usuwanie z lakieru zabrudzeń w postaci: smoły, asfaltu,
lotnej rdzy, żywicy + mycie podstawowe.

CENA OD 600 ZŁ

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POJAZDU

CENA OD 1000 ZŁ

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POJAZDU

CENA OD 1500 ZŁ

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POJAZDU

WYCENA INDYWIDUALNA
WYCENA INDYWIDUALNA

OCHRONA LAKIERU

ZABEZPIECZENIE TWARDYM WOSKIEM

Dokładne mycie ręczne, osuszanie, przygotowanie lakieru,
odtłuszczenie,
aplikacja
wysokogatunkowego
wosku
o właściwościach ochronnych i hydrofobowych. Wosk dobierany
jest indywidualnie pod rodzaj lakieru. Trwałość 3-6 mc.

POWŁOKA CERAMICZNA CARBONQ

Kompleksowe
przygotowanie
powierzchni
(+
korekta
lakieru - wycena indywidualna), aplikacja powłoki ceramicznej
o trwałości do 5 lat (w cenie podstawowa kosmetyka wnętrza).

ZABEZPIECZENIE FELG

Ceramiczne zabezpieczenie felg przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi.

BEZBARWNE FOLIE OCHRONNE PPF

Zabezpieczenie wybranych elementów lub całego pojazdu bezbarwną
folią ochronną o właściowściach samo regenerujących.

CAR WRAPPING

SZYB
OCHRONA

Zmiana koloru wybranych elementów lub całego pojazdu przy użyciu
specjalistycznych folii.

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA

Zabezpieczenie
szyb
powłoką
hydrofobową.
Zwiększa efektywność odprowadzania wody; poprawia komfort
i bezpieczeństwo jazdy. Trwałość 6 - 12 mc.

PRZYCIEMNIANIE SZYB

Aplikacja
atestowanej
przepuszczalności światła.

folii

o

wybranym

stopniu

RENOWACJA LAMP PRZEDNICH / TYLNYCH

Efekt, który uzyskujemy po zmatowieniu, wypolerowaniu oraz
zabezpieczeniu
powierzchni
lampy
jest
przejrzystość
i zwiększenie zasięgu intensywności światła.
TAPICERSTWO

NAPRAWA TAPICERKI

Wymiana, naprawa poszycia uszkodzonej tapicerki: materiałowej,
skórzanej, alcantary, eko skóry. Naprawiamy: fotele, kanapy, boczki drzwi,
podsufitki, podłokietniki, mieszki.

OBSZYWANIE KIEROWNIC - PERSONALIZACJA

Profesjonalne obszycie kierownicy skórą gładką lub perforowaną
z możliwością modyfikacji kierownicy oraz wyboru koloru nici.

TAPICERKI
RENOWACJA

RENOWACJA SKÓRY - MALOWANIE

Przygotowanie powierzchni, naprawa uszkodzenia, matowanie,
impregnacja zabezpieczająca certyfikowanymi preparatami.

RENOWACJA KIEROWNICY - MALOWANIE

POZOSTAŁE

Renowacja przetartych kierownic, przygotowanie
malowanie, impregnacja zabezpieczająca.

powierzchni,

PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO SPRZEDAŻY

Poprawa walorów estetycznych pojazdu. Czyste i zadbane auto zwiększa
zainteresowanie potencjalnych nabywców oraz podnosi wartość
oferowanego pojazdu.

DOOR 2 DOOR

Wygoda i oszczędność czasu; odbieramy i dowozimy pojazd
klienta we wskazane miejsce.

USUWANIE NAKLEJEK REKLAMOWYCH

Termiczne usunięcie naklejek + dekontaminacja lakieru.

Malowanie, zmiana
oraz stalowych.

RENOWACJA FELG

koloru,

prostowanie:

felg

aluminiowych

CENA OD 250 ZŁ

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POJAZDU

CENA OD 3500 ZŁ
CENA OD 500 ZŁ
WYCENA INDYWIDUALNA
WYCENA INDYWIDUALNA
CENA OD 100 ZŁ
WYCENA INDYWIDUALNA
CENA OD 60 ZŁ/szt
WYCENA INDYWIDUALNA
CENA OD 280 ZŁ
WYCENA INDYWIDUALNA
CENA OD 100 ZŁ
CENA OD 350 ZŁ
CENA OD 50 ZŁ
WYCENA INDYWIDUALNA
WYCENA INDYWIDUALNA

