
CENNÍK UMYTIA - prevádzka PANONSKA 32
KOD Základné	  umývanie Cena	  bez	  DPHCena	  s	  DPH

U1 Umytie	  s	  vysušením 3,66 4,79
Umytie	  +	  2x	  sušenie	  +	  aplikácia	  sušiaceho	  vosku	  pre	  lepšie	  uschnutie

U2 Umytie	  s	  vysušením	  +	  horúci	  vosk 4,57 5,99
Umytie	  +	  2x	  sušenie	  +	  aplikácia	  sušiaceho	  vosku	  +	  aplikácia	  horúceho	  ochranného	  vosku

U3 Umytie	  aktívnou	  penou	  +	  sušiaci	  vosk 5,49 7,19
Umytie	  +	  2x	  sušenie	  +	  aplikácia	  aktívnej	  peny	  +	  aplikácia	  sušiaceho	  prípravku

U4 Umytie	  aktívnou	  penou	  +	  sušiaci	  vosk	  +	  horúci	  vosk 6,41 8,39
Umytie	  +	  2x	  sušenie	  +	  aplikácia	  aktívnej	  peny	  +	  aplikácia	  sušiaceho	  prípravku	  +	  aplikácia	  horúceho	  ochranného	  vosku

Služby	  EXTRA	  CARE
S1 Vysokotlakové	  ručné	  predumytie	  (studená	  voda) 0,92 1,20
S2 Vysokotlakové	  ručné	  predumytie	  (teplá	  voda) 1,83 2,40
S3 Ručné	  čistenie	  diskov	  chémiou	  na	  odstránenie	  odolnej	  špiny	  a	  asfaltu 2,75 3,60
S4 Ručné	  odstránenie	  mušiek	  špeciálnou	  chémiou 0,92 1,20
S5 Ručné	  vyutieranie	  vozidla	  +	  vyfúkanie	  ťažko	  dostupných	  miest	  stlačeným	  vzduchom	  +	  utretie	  prahov	  dverí 3,21 4,20
S6 Extra	  aktívna	  pena	  nanesená	  pod	  vysokým	  tlakom	  s	  ručným	  dočistením	  zle	  dostupných	  miest 3,21 4,20
S7 Rýchle	  chemické	  vytepovanie	  kobercov	  (4ks)	  kompresorovým	  prístrojom	  Tornador	  2 4,13 5,40
S8 Čistenie	  diskov	  chémiou	  na	  odstránenie	  zažratej	  špiny 0,92 1,20

Jednotkové	  služby	  čistenia

J1 Vysávanie	  interiéru	  +	  kufor 4,58 6,00
J2 Vyčistenie	  okien	  z	  vonkajšej	  strany 2,75 3,60
J3 Vyčistenie	  okien	  z	  vnútornej	  strany 2,75 3,60
J4 Pretretie	  interiéru	  (palubná	  doska	  +	  plasty) 6,42 8,40
J5 Lesk	  na	  pneumatiky 0,92 1,20
J6 Odstránenie	  diaľničných	  známok	  +	  odstránenie	  lepidla	  a	  zvyškov	  nálepky 0,92 1,20

Ručné	  umývanie
R1 Ručné	  umytie	  Exteriér	  Only 15,13 19,80

!  Ručné	  umytie	  karosérie
!  Aplikácia	  extra	  aktívnej	  peny
!  Odmuškovanie
!  Vysokotlakové	  opláchnutie
!  Čistenie	  diskov
!  Vysušenie	  mikro-‐vláknovou	  handrou
!  Sušenie	  nedostupných	  miest	  stlačeným	  vzduchom	  spolu	  s	  vnútornými	  hranami	  a	  podbehmi	  vozidla

R2 Ručné	  umytie	  Exteriér	  +	  Interiér 30,25 39,60
!  Ručné	  umytie	  karosérie
!  Aplikácia	  extra	  aktívnej	  peny
!  Odmuškovanie
!  Vysokotlakové	  opláchnutie
!  Čistenie	  diskov
!  Vysušenie	  mikro-‐vláknovou	  handrou
!  Sušenie	  nedostupných	  miest	  stlačeným	  vzduchom	  spolu	  s	  vnútornými	  hranami	  a	  podbehmi	  vozidla
!  Vysávanie	  a	  čistenie	  interiéru	  vrátane	  kufra
!  Impregnácia	  plastov
!  Čistenie	  okien
!  Lesk	  na	  pneumatiky

Interiér	  a	  ostatné	  služby
I1 Interiér	  Only 15,13 19,80

!  Vyčistenie	  a	  dezinfekcia	  interiéru	  parným	  čističom	  silným	  tlakom	  pary	  pri	  teplote	  až	  130˚C
!  Ak	  vozíte	  v	  aute	  deti	  je	  lepšie	  čistiť	  vozidlo	  bez	  použitia	  chémie
!  Parné	  čistenie	  rozpúšťa	  nečistoty	  aj	  v	  ťažko	  dostupných	  miestach	  vie	  odstrániť	  zvyšky	  jedál	  ako	  napríklad	  zaschnuté	  žuvačky	  
v	  textilnom	  čalúnení

I2 Interiér	  kožený 22,92 30,00
!  Čistenie	  kožených	  sedadiel	  a	  kožených	  čalúnení	  dverí	  prípadne	  palubnej	  dosky
!  Impregnácia	  kožených	  sedadiel	  mliekom	  obsahujúcim	  tekutú	  kožu

P1 Dezinfekcia	  a	  vyčistenie	  interiéru	  PARNÝM	  ČISTIČOM 27,50 36,00
!  Vyčistenie	  a	  dezinfekcia	  interiéru	  parným	  čističom	  silným	  tlakom	  pary	  pri	  teplote	  až	  130˚C
!  Ak	  vozíte	  v	  aute	  deti	  je	  lepšie	  čistiť	  vozidlo	  bez	  použitia	  chémie
!  Parné	  čistenie	  rozpúšťa	  nečistoty	  aj	  v	  ťažko	  dostupných	  miestach	  a	  vie	  odstrániť	  zvyšky	  jedál,	  ako	  napríklad	  zaschnuté	  žuvačky	  
v	  textilnom	  čalúnení

W1 Čistenie	  WRAP	  vozidiel	  	  (voskovanie	  pre	  autá	  polepené	  vinylovou	  fóliou) 36,58 47,88
!  Vyčistenie	  a	  odstránenie	  nečistôt
!  Extra	  lesk	  pre	  polepené	  vozidlá	  za	  použitia	  3M	  čistiacich	  prostriedkov	  pre	  WRAP	  vozidlá
!  Čistenie	  celopolepeného	  vozidla
!  Čistenie	  len	  jednotlivých	  dielov	  (kapota)	  podľa	  dohody

T1 Tepovanie	  interiéru	  (okrem	  stropu) 36,67 48,00
!  Vytepovanie	  sedadiel	  a	  textilných	  častí	  dverí	  vrátane	  batožinového	  priestoru

T2 Tepovanie	  stropu	  vozidla	  alebo	  podlahy 15,22 19,92
!  Vytepovanie	  stropu	  vozidla
!  Veľké	  vozidlo	  typu	  SUV	  (Mercedes	  ML,	  Nissan	  Murano,	  Audi	  Q7)	  +25%

L1 Leštenie	  vozidla 73,33 96,00
!  Leštenie	  vozidla	  leštičkou	  FESTOOL	  s	  použitím	  najkvalitnejších	  leštiacich	  prípravkov	  spoločnosti	  3M

L2 Leštenie	  a	  renovácia	  skiel	  svetlometov 11,46 15,00
!  Leštenie	  a	  renovácia	  plastových	  skiel	  predných	  svetlometov	  špeciálnou	  pastou	  3M

!  PRÁCE	  NAVYŠE	  ALEBO	  ŠPECIÁLNE	  POŽIADAVKY	  PRÍPADNE	  INÉ	  ÚKONY	  ÚČTUJEME	  HODINOVOU	  SADZBOU	  24,-‐	  €/HODINA	  EXTRA	  
PRÁCE	  1-‐OSOBA
!  VEĽKÉ	  VOZIDLÁ	  ÚČTUJEME	  +	  25%	  K	  CENNÍKOVEJ	  CENE
!  EXTRÉMNE	  ZNEČISTENÉ	  VOZIDLÁ	  SA	  NACENUJÚ	  INDIVIDUÁLNE
Cenník	  je	  platný	  od	  1.8.2017

Cena


