
Cennik podstawowy brutto
serwis okazjonalny

rodzaj samochodu przykład Wnętrze * Ekspres Komfort Premium **

mały / średni Yaris ,Golf , Astra , Focus 55,00 zł       50,00 zł            100,00 zł            140,00 zł           
średni combi lub sedan / duży Passat , Mondeo , Octavia 70,00 zł       55,00 zł            120,00 zł            160,00 zł           

van  / SUV RAV4 , Touareg , Sharan 85,00 zł       60,00 zł            140,00 zł            180,00 zł           
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Przybliżony czas trwania usługi w min. 90 30 120 180

*   Oferta dostępna w wybranych okresach (dostępność można sprawdzić podczas rezerwacji przez www).

** Dla samochodów , które nie są czyszczone regularnie zalecamy wybranie programu Premium.

     Dla pakietów Komfort , Premium istnieje możliwość zlecenia usług dodatkowych (strona 2)

pranie dywaników materiałowych
czyszczenie silnych i długotrwałych zabrudzeń (wewnątrz i na zewnątrz)

mycie szyb wewnątrz

doczyszczanie silnie zabrudzonych felg 
konserwacja i nabłyszczanie listew zewnętrznych 

mycie szyb od zewnątrz 

serwis regularny 

odkurzanie wnętrza (w tym bagażnika)
zapach samochodowy (zawieszka)

mycie wstępne ciśnieniowe 
dokładne mycie ręczne 
mycie progów 
mycie kół 
mokry wosk 
wycieranie nadwozia 
nabłyszczanie opon

czyszczenie i konserwacja wnętrza oraz kokpitu

usuwanie sierści zwierząt 



Cennik usług dodatkowych brutto
mały/średni śr.com./duży van/SUV

50,00 zł            50,00 zł              50,00 zł             
70,00 zł            80,00 zł              90,00 zł             

3.twardy wosk klasy Premium nakładany ręcznie (ochrona do 3 mies.) 120,00 zł         130,00 zł            140,00 zł           
160,00 zł         180,00 zł            200,00 zł           

55,00 zł            65,00 zł              75,00 zł             
20,00 zł            30,00 zł              30,00 zł             

200,00 zł         220,00 zł            240,00 zł           
55,00 zł            65,00 zł              70,00 zł             
35,00 zł            40,00 zł              40,00 zł             

180,00 zł         200,00 zł            220,00 zł           
300,00 zł         320,00 zł            340,00 zł           

* * *
20,00 zł            20,00 zł              20,00 zł             
20,00 zł            20,00 zł              20,00 zł             

W zależności od stanu zabrudzenia samochodu ceny mogą wzrosnąć.
Podany czas trwania usługi ma chaakter szacunkowy i jest zależny od stanu powierzonego pojazdu.
Wydłużenie czasu trwania usługi nie może być podstawą reklamacji.

Cennik obowiązuje od 01.08.2021

Warunkiem wykonania usług dodatkowych jest zakup jednego z pakietów mycia: Komfort , Premium. 

9.usuwanie sierści zwierząt 

6.pranie dywaników materiałowych
5.pranie boczków i wykładziny podłogowej 
4.pranie tapicerki siedzeń (materiałowej) 

2.twardy wosk nakładany ręcznie
1.ozonowanie wnętrza 

nazwa usługi

13.usuwanie naklejek i winiet z szyb (cena za max 2szt)
14.uzupełnienie płynu do spryskiwaczy (zawiera płyn 4l)

8.pranie podsufitki 

10.czyszczenie i impregnacja tapicerki skórzanej 
11.mechaniczna korekta (odświeżenie) lakieru

12.przygotowanie pojazdu do sprzedaży (do uzgodnienia po oględzinach)

rodzaj samochodu

7.kompleksowe pranie wnętrza (poz. 4,5 i 6)


