STIRO

TOP WASH

RUÈNÁ AUTOUMYVÁREÒ

Švajèiarska
autokozmetika

MAXOLEN

KARCHER - Èistiace stroje

aby Vaše auto bolo stále ako nové

DOKONALÉ UMYTIE VOZIDLA - CENNÍK

1. Opláchnutie tlakovou vodou bez sušenia
osobné vozidlá

10 min.

5€

terénne vozidlá, minivany

15 min.

7€

2. Opláchnutie tlakovou vodou + ruèné umytie s aktívnym šampónom s voskom, so
sušením (utieranie vody prírodnou jelenicou) a vytretím prahov, vyèistenie kolies,
diskov, elektrónov, puklíc, od brzdového prachu, koncovky výfuku a natretie
pneumatík lesklým prípravkom, vyèistenie gumenných rohoží, vyèistenie vonkajších
okien

osobné vozidlá, pod¾a ve¾kosti

terénne vozidlá, minivany, combi a iné
nadstavby

35 min.

10 €

1 hod.

10 €

Cenník je orientaèný, koneèné ceny po dohode so zákazníkom.
Ostatné úkony neuvedené v tomto cenníku sa vykonávajú a urèujú po vzájomnej dohode.
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3. Opláchnutie tlakovou vodou
Detailné èistenie kolies (disky, puklice, elektróny od brzdového prachu)
Èistenie koncovky výfuku
Ruèné umytie aktívnym šampónom s voskom - nová generácia šampónov: bohatšia
pena aktívne podporuje odplavovanie neèistôt a zlepšuje adhéziu vosku
Vysušenie karosérie prírodnou jelenicou
Vytretie prahov a rámov dverí
Ošetrenie pneumatík lesklým konzervaèným prípravkom
Vyèistenie gumenných rohoží
Detailné vysávanie celého vozidla (dvere, sedadlá, podlaha, látkové koberce,
odkladacie priestory, batožinový priestor)
Èistenie okien - zvonku, zvnútra, všetkých zrkadiel, obkladového dreva,
chrómových doplnkov
Utieranie prachu vo vozidle
Vyèistenie prístrojového panelu, stredovej konzoly, plastov, rámov, dverí a ståpikov,
vnútorných k¾uèiek, plastov na dverách, slneènej clony
Vyèistenie pedálov
Vyèistenie okopaných miest a rozliatych nápojov v držiakoch (len plastové èasti)

Kompletka
osobné vozidlá, pod¾a ve¾kosti
combi, terénne vozidlá, minivany

1h 15min.

20 €

Príplatok:
Umytie strešného boxu
Odstránenie f¾akov po muškách
(pokia¾ nezožrali lak)

10 €
od 5 €

Cenník je orientaèný, koneèné ceny po dohode so zákazníkom.
Ostatné úkony neuvedené v tomto cenníku sa vykonávajú a urèujú po vzájomnej dohode.
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CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
Rýchle prevysávanie hrubej špiny vo vozidle
Detailné vysávanie celého vozidla vrátane kufra
Príplatok za vysávanie chlpov po psoch, sklo
Èistenie všetkých okien aj zvonku

5€
10 €

dohodou
10 €

Prahy - detailné vyèistenie

6€

Èistenie gumených rohoží - 4 ks + konzerv. prípr.

8€

Tepovanie látkových rohoží - 4 ks

10 €

Èistenie sedadiel - 5 ks

30 €

Èistenie stropu: tepovanie strojové

20 €

Èistenie podlahového koberca vrátane kufra

25 €

Èistenie dverí - všetky

10 €

Detailné vyèistenie a ošetrenie prístrojovej dosky

10 €

Èistenie a ošetrenie vš. vnút. plastov + prístr. doska

15 €

Ošetrenie tesnení glycerínom (v zimnom obdobi)

5€

Umytie podlahy v nákladnom priestore

od 10 €

Umytie podlahy v kabíne

od 10 €

Umytie podvozku

10 €

Cenník je orientaèný, koneèné ceny po dohode so zákazníkom.
Ostatné úkony neuvedené v tomto cenníku sa vykonávajú a urèujú po vzájomnej dohode.
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CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
Letmé opláchnutie motorového priestoru tlakovou vodou
(neaplikujeme zo spodnej èasti) na zodpovednos zákazníka

4€

Detailné èistenie motorového priestoru s použitím èistiacich
prípravkov a konzervaèného prípravku (neaplikujeme
zo spodnej èasti) na zodpovednos zákazníka,
naša chémia nepoškodzuje gumy

10 €

Èistenie detskej autosedaèky + tepovanie

10 €

Detailné èistenie a ošetrenie demontovaných kolies
(zvnútra, zvonku 1x) alebo hliníkových diskov

10 €

Detailné èistenie kolies na vozidle - udržiavané

5€

Natretie pneumatík lesklým konzervaèným prípravkom 4x

3€

Èistenie všetkých vonkajších plastov

3€

Odstraòovanie smoly, asfaltu, živice, farby

dohodou

Odstraòovanie farby vodného kameòa z okien, autofólie

dohodou

Odstraòovanie nálepiek a reklám, škrabancov,
škrabancov pod k¾uèkami

dohodou

Montáž autopoahov

dohodou

Nabíjanie akumulátorov a kontrola chladiacej zmesi

dohodou

Umytie motocykla

13 €

Cenník je orientaèný, koneèné ceny po dohode so zákazníkom.
Ostatné úkony neuvedené v tomto cenníku sa vykonávajú a urèujú po vzájomnej dohode.
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CENNÍK SLUŽIEB - STAROSTLIVOS O VOZIDLO ZVONKU
(REŠTAUROVANIE LAKU)
Kompletné leštenie a ošetrenie laku na vozidle zvonku (èas aplikácie - 12 hodín)
pozostáva z následovného:
1. umytie vozidla 2x
2. hrubé strojové leštenie (odstránenie škrabancov po kefách umývacích liniek,
vyrovnanie rozdielu farby po lakovaní) pasta 21 G
3. jemné strojové leštenie (na dosiahnutie vysokého lesku) pasta 62+88, nano pasty
4. strojové voskovanie (na ochranu laku pred poveternostnými podmienkami:
so¾, kyslé dažde, slneèné lúèe) vosk 22 alebo 2A
5. detailné vyèistenie kolies, ošetrenie pneumatík lesklým prípravkom
6. ošetrenie všetkých plastov, tesnení, chromových a nerezových èastí
7. èistenie skiel a zrkadiel

Vozidlá malé, stredné, luxusné, športové

od 150 €

Vozidlá terénne, minivany, dodávky (pod¾a ve¾kosti)

od 200 €

Jemné strojové leštenie laku s voskovaním (aplikácia 3 hodiny)

Vozidlá malé, stredné

35 €

Vozidlá luxusné, športové

40 €

Vozidlá terénne, minivany, dodávky (pod¾a ve¾kosti)

dohodou

Jemné strojové voskovanie (aplikácia 1 hodina)
Nová generácia voskov: odpudzujú špinu, auto ostáva dlhšie èisté, sce¾ujú
mikroskopické praskliny v laku

Osobné vozidlá
Terénne vozidlá, dodávky
Teflonový vosk (pod¾a ve¾kosti)

20 €
20 €
od 33 €

Cenník je orientaèný, koneèné ceny po dohode so zákazníkom.
Ostatné úkony neuvedené v tomto cenníku sa vykonávajú a urèujú po vzájomnej dohode.
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CENNÍK SLUŽIEB - STAROSTLIVOS O VOZIDLO ZVNÚTRA
TEPOVANIE
Starostlivos o vozidlo zvnútra (èas aplikácie - 8 hodín)
pozostáva z následovného:
- detailné vyèistenie prahov a rámov dverí (okolo pántov, zámkov)
- vyèistenie a ošetrenie tesnení dverí, prechodových gumièiek, detailné
vysávanie vozidla
- chemické èistenie a hlbkové tepovanie èalúnenia (strop, sedadlá, podlaha,
látkové koberce, dvere, kufor)
- èistenie a ošetrenie kožených èastí (sedadlá, dvere)
- èistenie a ošetrenie všetkých plastových a gumených èastí vo vozidle
vrátane kufra
- èistenie rezervy a miesta, kde je uložená (len ak sa nachádza vo vozidle)
- èistenie okien, zrkadiel, drevených obkladov, chrómových doplnkov vo vozidle
- èistenie a ošetrenie gumených rohoží
- príjem vozidla ráno o 8.00 hod.
- auto odovzdávame suché

Malé vozidlá
Stredné vozidlá
Luxusné, športové vozidlá
Terénne vozidlá, minivany
Dodávky (pod¾a ve¾kosti)

70 €
70 €
70 €
podľa počtu sedadiel od 70 €
od 80 €

Cenník je orientaèný, koneèné ceny po dohode so zákazníkom.
Ostatné úkony neuvedené v tomto cenníku sa vykonávajú a urèujú po vzájomnej dohode.

