
CENNIK rewitalizacja samochodów ECO Ekologiczne Mycie Parą

Podane ceny są cenami netto.

Lp usługa opis Mały Średni Duży (limuzyna 
suv)

1 KOMPLET
 (NADWOZIE i WNĘTRZE)

NADWOZIE:
• korekta lakieru (gruntowne oczyszczenie porów lakieru z 

mikro osadów),
• usuwanie małych rys na powłoce lakierniczej 
• ręczne  lub  mechaniczne  nakładanie  powłok  wosku 

ochronnego
• dresing tworzyw sztucznych i opon 
• szyby , lusterka 
WNĘTRZE
• Czyszczenie  -  odświeżanie  wnętrza  (kokpit,  tworzywa 

sztuczne w kabinie  i  bagażniku,  szyby,  odkurzanie wnę-
trza, dywaniki welurowe, boczki tapicerowane / skórzane)

• Tapicerka - ręczne usuwanie plam i zabrudzeń, pranie sie-
dzeń z wykorzystaniem systemu parowego

• Czyszczenie i impregnacja foteli skórzanych
• Ręczne pranie i  czyszczenie podsufitki  samochodu i  ele-

mentów z tworzyw sztucznych dachu samochodu
• Renowacja dywaników 
• Neutralizacja  przykrych  zapachów,  usuwanie  bakterii  na 

poziomie  molekularnym  (  zastosowanie  „bomby”  zapa-
chowej i higienizacja układu klimatyzacji)

839 zł 939 zł 1039 zł

2

Opcja dodatkowa : 
zastosowanie NANO 
OCHRONY dla lakieru szyb i 
felg

Zabezpieczenie  lakieru  na  ok.  2  lata  (wydanie  certyfikatu 
potwierdzającego wykonanie tego zabezpieczenia) 450 zł 650 zł 855 zł



CENNIK rewitalizacja samochodów ECO Ekologiczne Mycie Parą

lp Usługa Opis Mały Średni Duży (limuzyna , 
suv)

2
RENOWACJA / ZABEZPIECZENIE 
NADWOZIA

NADWOZIE:
• korekta lakieru (gruntowne oczyszczenie porów lakieru z mikro osa-

dów),
• usuwanie małych rys na powłoce lakierniczej 
• ręczne lub mechaniczne nakładanie powłok wosku ochronnego
• dresing tworzyw sztucznych i opon 
• szyby , lusterka 

459 zł 559 zł 699 zł

3
RENOWACJA /ZABEZPIECZENIE 
WNĘTRZA

WNĘTRZE
• Czyszczenie - odświeżanie wnętrza (kokpit, tworzywa sztuczne w ka-

binie  i  bagażniku,  szyby,  odkurzanie  wnętrza,  dywaniki  welurowe, 
boczki tapicerowane / skórzane)

• Tapicerka - ręczne usuwanie plam i zabrudzeń, pranie siedzeń z wyko-
rzystaniem systemu parowego

• Czyszczenie i impregnacja foteli skórzanych
• Ręczne pranie i czyszczenie podsufitki samochodu i elementów z two-

rzyw sztucznych dachu samochodu
• Renowacja dywaników welurowych

Neutralizacja przykrych zapachów, usuwanie bakterii na poziomie 
molekularnym ( zastosowanie „bomby” zapachowej i higienizacja 
układu klimatyzacji)

449 zł 489 zł 519 zł


