CENÍK - AuToMYČKA
uvedené ceny
uvedené ceny
jsou
včetně
jsou
včetněDpH
DpH

program

1

Ruční mytí vozu – předmytí vozu aktivní pěnou, speciální šamponování
a nanesení tekutého vosku, speciální mytí vnitřních hran dveří, ruční
vysušení
karoserie a vnitřních hran dveří včetně nádrže, kompletní mytí disků
a podběhů, čištění koncovek výfuku, ošetření a impregnace pneu, vyleštění oken zvenku
včetně zrcátek

395,-

Program 1 + luxování celého interiéru včetně zavazadlového prostoru

595,-

program

2
program

3

Běžná údržba vozu
Program 2 + ošetření a konzervace vnitřních plastových dílů, kompletní vyleštění lesklých
částí interiéru, vyleštění oken zevnitř i zvenku včetně hran

995,-

program

4

Program 3 +
kůže bez stropu

kompletní

tepování

interiéru

popř.

čištění

a

impregnace

2295,-

Luxování interiéru včetně zavazadlového prostoru, ošetření a konzervace vnitřních
plastových dílů, kompletní vyleštění lesklých částí interiéru, vyleštění oken zevnitř

645,-

Program 5 +
kůže bez stropu

1995,-

program
Interiér

5

program

6

kompletní

tepování

interiéru

popř.

čištění

a

impregnace

program
Motocykl

7

Kompletní mytí motocyklu aktivní pěnou, vysušení celého motocyklu, impregnace
koženého sedadla

Konzervace a dlouhodobá ochrana
automobilu

Doplňkové služby
Tepování stropu
Tepování stropu kombi
Tepování textilních koberečků
Vyčištění a impregnace kůže
Odstranění asfaltu z karoserie
Vyčištění a dezinfekce klimatizace
Mytí motoru, impregnace plastových dílů
Tekuté stěrače (garance 4 měsíce)
Extrémně znečištěné vozy, užitkové vozy + 20% příplatek
Vozy MPV, SUV + 20% příplatek
mikrobus, multivan + 30% příplatek
Změna cen a programů vyhrazena

395,-

495,695,295,845,od 95,645,495,od 495,-

Colour wax SONAX
Carnaubský wax SONAX
Chemický polymer NEO
Silver metallic wax ANGELWAX
The 5th Element ANGELWAX
Voskování vnějších stran disků

895,1995,3795,4995,6995,od 1500,-

garance ochrany 2 měsíce
garance ochrany 4 měsíce
garance ochrany 5 měsíců
garance ochrany 6 měsíců
garance ochrany 10 měsíců
garance ochrany 6 měsíců

Uvedená garantovaná doba platí při pravidelné péči o vůz v našem centru

Provozovatel:
Karel Kratochvíl
Na Rozdílu 44/2024, Praha 6
IČO: 877338967
DIČ: 8708220191, Telefon: 731 115 115

ZA CENNoSTI A oDLoŽENÉ vĚCI vE voZE NEruČÍME, poLEpENÝ vůZ FoLIÍ A růZNÉ oDĚrKY LAKu HLÁSIT přEDEM.

