
   

MYCIE ZEWNĘTRZNE POJAZDU 
MAŁY DUŻY/SUV BUS/VAN 

Mycie podstawowe - mycie nadwozia + szyby wewnętrzne, konserwacja felg, hydrowosk + 
polerowanie ręczne 

30 zł Od 40 zł od 50 zł 

Mycie VIP – mycie nadwozia + szyby wewnętrzne, konserwacja felg , twardy wosk ręczny 
(miesięczny) + polerowanie ręczne, pielęgnacja plastików zewnętrznych + konserwacja opon 

70 zł Od 100 zł Od 120 zł 

Mycie VIP – mycie nadwozia + szyby wewnętrzne, konserwacja felg , twardy wosk ręczny 
(półroczny) + polerowanie ręczne, pielęgnacja plastików zewnętrznych + konserwacja opon 

90 zł Od 120 zł Od 140 zł 

SPRZĄTANIE WNĘTRZA POJAZDU 

Sprzątanie wnętrza - mycie szyb od wewnątrz, odkurzanie, pielęgnacja kokpitu i plastików 
wewnętrznych oraz sprzątanie bagażnika 

30 zł Od 30 zł Od 50 zł 

Sprzątanie VIP - sprzątanie wnętrza + odświeżenie tapicerki, dezynfekcja wylotów wentylacji parą 50 zł 60 zł Od 80 zł 

Sprzątanie VIP EXTRA – sprzątanie wnętrza + pranie tapicerki (pranie foteli,kanapy, boczków, 
podłogi, dywaników, bagażnika), pranie podsufitki, ozonowanie, suszenie 

Od 250 zł Od 300 zł Od 380 zł 

PAKIETY 

Pakiet Podstawowy - mycie nadwozia, mycie szyb od wewnątrz, hydrowosk+ polerowanie ręczne, 
konserwacja felg + sprzątanie wnętrza (odkurzanie + pielęgnacja kokpitu i plastików wewnętrznych 
+ sprzątanie bagażnika) 

 

60 zł 

 

Od 70 zł 

 

Od 80 zł 

Pakiet  VIP -  pakiet  podstawowy  +  konserwacja  opon + pielęgnacja plastików zewnętrznych+ 
odświeżenie tapicerki parą, dezynfekcja wylotów wentylacji parą 

Od 80 zł Od 100 zł Od 120 zł 

Pakiet VIP PLUS - sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki i podsufitki, mycie nadwozia, ozonowanie Od 280 zł Od 340 zł Od 420 zł 

PAKIETY + zabezpieczenie lakieru woskiem twardym 

Pakiet Podstawowy - mycie nadwozia, mycie szyb od wewnątrz, woskowanie i polerowanie ręczne, 
konserwacja felg + sprzątanie wnętrza (odkurzanie + pielęgnacja kokpitu i plastików wewnętrznych 
+ sprzątanie bagażnika 

Od 100 zł Od 130 zł Od 150 zł 

Pakiet VIP - pakiet podstawowy + konserwacja opon + pielęgnacja plastików zewnętrznych+ 
odświeżenie  tapicerki parą, dezynfekcja wylotów wentylacji parą 

Od 120 zł Od 160 zł Od 180 zł 

Pakiet VIP EXTRA - sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki i podsufitki, mycie nadwozia, ozonowanie, 
woskowanie i polerowanie ręczne, konserwacja opon i plastików zewnętrznych 

Od 320 zł Od 400 zł Od 500 zł 

USŁUGI DODATKOWE 
Ozonowanie - usuwanie nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, zwierzęta) oraz usuwanie 
mikroorganizmów 

60 zł 

Usuwanie sierści Od 20 zł 

Ściąganie smoły, asfaltu, żywicy Od 20 zł 

Doczyszczanie felg 10 zł / szt. 

Pranie fotela Od 30 zł 

Pranie kanapy Od 50 zł 

Pranie boczków 10 zł / szt. 

Pranie podłogi Od 50 zł 

Pranie bagażnika Od 30 zł 

Pranie dywaników 10 zł / szt. 

Suszenie tapicerki Od 30 zł 

Impregnacja skór 50 zł 

Czyszczenie skór Od 100 zł 

Pranie podsufitki Od 60 zł Od 70 zł Od 100 zł 

Glinkowanie samochodu Od 150 
zł 

Od 200 zł Od 250 zł 

Mały – np.: Fiat Panda, Nissan Micra, Toyota Yaris, Smart, Fiat 500 
Duży np: VW Passat, Opel Vectra, Skoda Octavia, BMW X5, X7,Audi Q7, Toyota RAV4 

Terenowy VAN-    np. Chrysler Voyager, Ford S-MAX, Renault Trafic 


