POD ESTAKADĄ CENNIK

AUTOKOSMETYKA POD ESTAKADĄ CENNIK
samochód samochód
osobowy terenowy

USŁUGA

bus

ciągnik
siodłowy

OD 30,00 zł

x

OD 25,00 zł

OD 50,00 zł

MYCIE
mycie zewnętrzne z wycieraniem karoserii i progów

24,00 zł

28,00 zł

mycie zewnętrzne bez wycierania

dokładne mycie felg

7,00 zł sztuka

do uzgodnienia

zaczernianie opon

6,00 zł komplet

do uzgodnienia

hydrowosk

6,00 zł

wosk ręczny carnauba (cena nie zawiera mycia)

59,00 zł

wosk ręczny Long Life (cena nie zawiera mycia)

59,00 zł

69,00 zł

polerowanie

8,00 zł

10,00 zł

Od 99,00 zł

do uzgodnienia

Od 109,00 zł

do uzgodnienia

indywidualna wycena

glinkowanie karoserii

Od 99,00 zł

glinkowanie szyb

Od 149,00 zł

Od 15,00 zł sztuka

usuwanie oklein

uzależniona od wielkości okleiny
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do uzgodnienia
Przednia 25,00 zł
Boczna 15.00 zł

POD ESTAKADĄ CENNIK

WNĘTRZE
Odkurzanie (podłoga, fotele, schowki, bagażnik, dywaniki)

23,00 zł

Dokładne czyszczenie i konserwacja elementów plastikowych wewnętrznych

25,00 zł

Od 50,00 zł

Od 70,00 zł

Konserwacja skór

35,00 zł

Czyszczenie i konserwacja skór (fotele, kanapa, boczki)

Od 99,00 zł

Czyszczenie wnętrza (odkurzanie, mycie szyb wewnątrz, przecieranie plastików, wyczyszczenie dywaników
/gum)

30,00 zł

35,00 zł

40,00 zł

ZESTAWY
Czyszczenie wnętrza (poz. 17) i mycie zewnętrzne (poz. 3)

49,00 zł

Komplet prania tapicerki LUX (fotele, kanapa, boczki, podsufitka, podłoga, bagażnik ,dywaniki/gumy, pasy,
czyszczenie i konserwacja tworzyw sztucznych) + mycie zewnętrzne
Komplet prania tapicerki (fotele, kanapa, boczki)

245,00 zł

275,00 zł
120,00 zł

Przygotowanie pod sprzedaż (kompozycja wybrana przez klienta)

59,00 zł

Od 79,00 zł

zależne od typu

Od 299,00 zł (bez
mycia)

zależne od typu

130,00 zł

indywidualna wycena

PRANIE
Fotel + zagłówek

28,00 zł

Kanapa + zagłówki

38,00 zł

Zagłówek

5,00 zł sztuka

Drzwi (w tym czyszczenie elementów plastikowych)

13,00 zł Sztuka

16,00 zł sztuka

Podsufitka + słupki

40,00 zł

Od 60,00 zł

Bagażnik

38,00 zł
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zależne od typu

x

POD ESTAKADĄ CENNIK
Podłoga

38,00 zł

zależne od typu

Dywaniki

Od 5,00 zł sztuka

Pasy

5,00 zł sztuka

PODANE CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU BARDZO ZANIECZYSZCZONYCH POJAZDÓW
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38,00 zł

