CENNIK
Cena od
Mycie detailingowe
(karoseria, woskowanie, doczyszczenie felg, konserwacja kół (dressing),
progi i komora bagażnika, szyby zewnętrzne)

50,-

Pakiet podstawowy
(mycie detailingowe oraz detailing wnętrza: czyszczenie i konserwacja
kokpitu, czyszczenie drzwi z kurzu (bez prania), odkurzanie samochodu wraz
z komorą bagażnika, obustronne czyszczenie szyb, sanifikacja wnętrza
(odświeżenie)

100,-

Kompleksowe czyszczenie wnętrza samochodu ( z praniem
tapicerki tekstylnej)
(pakiet podstawowy bez mycia detailingowego + pranie siedzeń, podłogi,
tylnej kanapy, komory bagażnika i bezinwazyjne czyszczenie podsufitki i
boczków w drzwiach)

300,-

Kompleksowe czyszczenie wnętrza samochodu (wraz z
czyszczeniem i impregnacją tapicerki skórzanej)
(pakiet podstawowy + bezinwazyjne czyszczenie podsufitki, boczki w
drzwiach, pranie podłogi i czyszczenie bagażnika, czyszczenie i impregnacja
tapicerki skórzanej)

300,-

Kompleksowe czyszczenie samochodu
(mycie detailingowe oraz kompleksowe czyszczenie wnętrza samochodu z
praniem tapicerki tekstylnej lub czyszczeniem i impregnacją tapicerki
skórzanej)

350,-

Mycie busa „blaszaka” z zewnątrz
 razem z wnętrzem

100,+ 150,-

Mycie busa z plandeką z zewnątrz
 razem z wnętrzem

130,+ 180,-

Mycie „solówki” z zewnątrz
 razem z wnętrzem
 pranie siedzeń

200,+ 100,+ 300,-

Twardy wosk nakładany ręcznie

150,-

Korekta lakieru

450,-

(pakiet podstawowy, usunięcie rys (od 50% do 90%), wyciągnięcie głębi
koloru)
Zabezpieczenie samochodu powłoką ceramiczną

Zabezpieczenie tapicerki tekstylnej

Polerowanie lamp i reflektorów (1 szt. )

1500,-

200,-

70,-

Ceramiczne zabezpieczenie felg

200,-

Kwarcowe zabezpieczenie szyb (niewidzialna wycieraczka)

200,-

Zabezpieczenie plastikowych elementów auta - ceramiką

100,-

Ściąganie naklejek:
 rejestracyjnych
 autostradowych

20,- sztuka
10,- sztuka

Przygotowanie auta do sprzedaży

450,-

Rozklejenie auta z folii reklamowych

400,-

Kabriolety: czyszczenie i impregnacja

500,-

„Bomba” dezynfekująca klimatyzację

50,-

Usuwanie sierści zwierząt

50,-

Usuwanie „water spotów” z auta

400,-

Czyszczenie pasów bezpieczeństwa

100,-

Czyszczenie samej tapicerki:
 tekstylnej
 skórzanej
 kanapa
 fotel 1 szt.

250,250,150,50,-

Sprzątanie wnętrza

60,-

Odkurzanie wnętrza z bagażnikiem

30,-

Glinkowanie lakieru

90,-

Usuwanie smoły lub żywicy

40,-

Czyszczenie podsufitki

50,-

Czyszczenie boczków
Pranie bagażnika
Pranie dywaników

15,- sztuka
50,10,- sztuka

Pranie fotelika dziecięcego

40,-

Dezynfekcja siedzeń parą

50,-

Inspekcja lakieru

50,-

Powyższe ceny są cenami brutto.

Wystawiamy faktury VAT.

Rabaty dla stałych klientów.

Możliwość zapłaty kartą płatniczą.

71/ 358 06 16

www.myjniamotoclean.pl

725 330 149

512 118 273

Facebook/ MotoClean Auto Detailing Wrocław

MotoClean Auto Detailing i Myjnia Parowa

ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław

