CENIK STORITEV V AVTOPRALNICI
Opis

Cena v Eur

AVTOMATSKO PRANJE VOZILA BREZ BRISANJA
- nanos kemikalije za platišča in čiščenje platišč
- nanos šampona za predpranje
- ročno visokotlačno predpranje
- avtomatsko pranje s TEXTILNIMI krtačami
- nanos pene, šampona, voska, super voska
- sušenje

Osebna = 6,00
Terenska,enoprostorska = 8,00
Kombi = 8,00

AVTOMATSKO PRANJE VOZILA Z BRISANJEM
- nanos kemikalije za platišča in čiščenje platišč
- nanos šampona za predpranje
- ročno visokotlačno predpranje
- avtomatsko pranje s TEXTILNIMI krtačami
- nanos pene, šampona, voska, super voska
- sušenje
- ročno brisanje pragov, stekla, ogledal
- mazanje gum

Osebna = 8,00
Terenska,enoprostorska = 10,00
Kombi = 10,00

ROČNO PRANJE
- nanos čistila za platišča
- čiščenje platišč
- nanos šampona za predpranje
- ročno visokotlačno pranje
- pranje z gobicami, šampon za pranje
- nanos voska, super voska
- sušenje
- ročno brisanje pragov, stekla, ogledal
- mazanje gum

Osebna vozila = 16,00
Terenska,enoprostorska = 19,00
Mali kombi = 19,00
Veliki Kombi = 25,00
Avtodom = 25,00

Izpiranje osebna vozila

4,50

Izpiranje kombi

7,00

Izpiranje gumijastih tepihov
SESANJE + PRANJE
( Avtomatsko pranje osebna vozila z brisanjem + sesanje
tepihov + sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora)

0,25 / kos
Osebna =16,00
Terenska,enoprostorska = 18,00
Mali kombi = 18,00
Kombi z več sedeži = 20,00

NOTRANJE ČIŠČENJE CLASSIC
Osebna vozila = 16,00
- sesanje tepihov
Terenska,enoprostorska,
- sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora
Mali kombi = 17,00
-praznjenje pepelnikov
Veliki kombi = 19,00
- brisanje, čiščenje armaturne plošče in ostale plastike na vratih
vozila s posebnim čistilom, ki ima hkrati tudi značaj vzdrževanja in ni
masten
- brisanje in čiščenje vseh stekel ter ogledal na vozilu
- čiščenje tepihov
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NOTRANJE ČIŠČENJE DUAL
Osebna vozila = 26,00
- sesanje tepihov
Terenska,enoprostorska,
- sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora
Mali kombi = 27,00
-praznjenje pepelnikov
Veliki kombi = 29,00
- brisanje, čiščenje armaturne plošče in ostale plastike na vratih
vozila s posebnim čistilom, ki ima hkrati tudi značaj vzdrževanja in ni
masten
- brisanje in čiščenje vseh stekel ter ogledal na vozilu
- čiščenje tepihov
- Dodatno k notranjemu čiščenju CLASSIC: spihovanje
notranjosti (sedežev,tal, tepihov), čiščenje z globinskim čistilom
s tornado pištolo ter ponovno sesanje
NOTRANJE ČIŠČENJE PREMIUM
Osebna vozila = 36,00
- sesanje tepihov
Terenska,enoprostorska,
- sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora
Mali kombi = 37,00
-praznjenje pepelnikov
Veliki kombi = 39,00
- brisanje, čiščenje armaturne plošče in ostale plastike na vratih
vozila s posebnim čistilom, ki ima hkrati tudi značaj vzdrževanja in ni
masten
- brisanje in čiščenje vseh stekel ter ogledal na vozilu
- čiščenje tepihov
- Dodatno k notranjemu čiščenju CLASSIC: ročno pranje
platišč, večkratno spihovanje
notranjosti (sedežev,tal, tepihov), čiščenje z globinskim čistilom
s tornado pištolo ter večkratno sesanje
KOMPLETNO ČIŠČENJE CLASSIC

Osebna = 20,00
Terenska,enoprostorska = 22,00
Mali kombi = 22,00
Kombi z več sedeži = 24,00

KOMPLETNO ČIŠČENJE DUAL

Osebna = 30,00
Terenska,enoprostorska = 32,00
Mali kombi = 32,00
Kombi z več sedeži = 34,00

KOMPLETNO ČIŠČENJE PREMIUM

Osebna = 40,00
Terenska,enoprostorska = 42,00
Mali kombi = 42,00
Kombi z več sedeži = 44,00

ROČNO KOMPLET VELIKI KOMBI ALI AVTODOM
(ročno pranje + notranje čiščenje)

85,00

DODATEK BOLJ OBSEŽNO ČIŠČENJE

5,00

SESANJE ALI ČIŠČENJE STEKEL

8,00

ŽETON ZA SESALEC ( 5 min)

2,00

PREMAZ ALI ČIŠČENJE USNJA

15,00
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GLOBINSKO ČIŠČENJE
Globinsko čiščenje je primerno za odstranjevanje madežev

Osebna = 80,00 -120,00
Enop,terenska=90,00-140,00
Kombi = 100,00-180,00

(polite razne tekočine po sedežih, oblogah, tkanini v notranjosti
vozila, odstranjevanje žvečilnih gumijev, ...)
Z globinskim čiščenjem dosežemo večjo svežino v notranjosti
vašega vozila.
Globinsko čiščenje vozila izvajamo celo leto.
V primeru, da v vozilu kadite z globinskim čiščenjem odstranimo
vonj po tobaku, s stropa in oblog vozila odstranimo rumeno
barvo tobaka ter s tem dosežemo večjo svežino notranjosti
vozila.
Globinsko čiščenje vozil zajema:
- Čiščenje stropa
- Čiščenje sedežev
- Čiščenje prtljažnega prostora
- Čiščenje talnih oblog
- Čiščenje in premaz armature in ostale plastike
Lahko pa se odločite tudi samo za čiščenje 1 sedeža ali
drugega dela vašega vozila.
Postopek globinskega čiščenja traja od 4 do 6ur. Priporočljivo
je, da po predhodnem dogovoru vozilo dostavite do 8,30 ure.
Po postopku globinskega čiščenja je potrebno počakati, da se
notranjost vozila posuši. Vozilo je pripravljeno za prevzem po
končanem sušenju notranjosti vozila
GLOBINSKO ČIŠČENJE 1 SEDEŽA

20,00

ODSTRANJEVANJE VINJETE

5,00

ODSTRANJEVANJE NALEPK

30,00/URO

ENOSTOPENJSKO POLIRANJE MINI (ročno pranje,
dekontaminacija laka – odstranjevanje zračne rje in katrana +
povrnitev sijaja)

150,00 - 200,00

DVOSTOPENJSKO POLIRANJE MIDI (ročno pranje,
dekontaminacija laka – odstranjevanje zračne rje in katrana +
povrnitev sijaja), čiščenje laka s čistilnim plastelinom, voskanje
barvanih površin ter platišč z obstojnostjo do 3 mesece; ob
primernem vzdrževanju

250,00 - 300,00
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TRISTOPENJSKO POLIRANJE MAXI (ročno pranje, čiščenje
platišč, pnevmatik in kolotekov, vseh tesnilnih gumic,
dekontaminacija laka – odstranjevanje zračne rje in katrana +
povrnitev sijaja), čiščenje laka s čistilnim plastelinom, zaščita
vseh barvanih površin s carnuba voskom+sealant-om z
obstojnostjo do 6 mesecev; ob primernem vdrževanju

350,00 - 400,00

PREMIUM POLIRANJE (ročno pranje, čiščenje platišč, pnevmatik in
kolotekov, vseh tesnilnih gumic, dekontaminacija laka –
odstranjevanje zračne rje in katrana + povrnitev sijaja), čiščenje laka
s čistilnim plastelinom, keramična zaščita laka ter vseh ostalih
barvanih površin z obstojnostjo 2-3 leta; ob pravilnem vzdrževanju,
keramična zaščita vetrobranskega stekla z obstojnostjo do 12
mesecev; kompletno čiščenje notranjosti vozila.

450,00 - 500,00

POLIRANJE LUČI
DEKONTAMINACIJA LAKA (ki je predpogoj za katerokoli poliranje)

oziroma odstranjevanje leteče rje
V Ljubljani, 02.12.2019

20,00 / KOS
20,00€/ura

