
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MYTÍ EXTERIÉRU, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU 

P1   EXTERIÉR 
Pěnové předmytí karoserie 

Odstranění hmyzu 
Mytí disků 

Pěnové mytí karoserie 
Pěnový vosk 

Sušení karoserie stěrkou 
Sušení karoserie mikroutěrkou 

 

 
 
 
 
 

P4   INTERIÉR  (suchou cestou) 
(neobsahuje čištění stropu a čištění klimatizace ozónem) 

Vysátí interiéru vč. kufru 
Mytí gumových rohožek 

Parní/ruční čištění vnitřních plastů 
Impregnace vnitřních plastů 

Parní/ruční čištění oken 
Provonění interiéru 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
P6   KOMPLET  (suchou cestou) 

(neobsahuje čištění stropu a čištění klimatizace ozónem) 

P2 EXTERIÉR + 
Vysátí interiéru vč. kufru 
Mytí gumových rohožek 

Parní/ruční čištění vnitřních plastů 
Impregnace vnitřních plastů 

Parní/ruční čištění oken 
Provonění interiéru 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

Vysušení interiéru vozu (přes noc)  100 Kč 
Tepování sedadel, čalounění dveří    od 890 Kč 
Odstranění zvířecích chlupů      od 300 Kč 
Čištění dětské autosedačky       od 250 Kč 
Mytí oken         od 100 Kč 

 

P3   EXTERIÉR 
(metoda dvou věder – nejšetrnější způsob mytí) 

Pěnové předmytí karoserie 
Odstranění hmyzu 
Ruční mytí disků 

Mytí víčka nádrže 
Ruční mytí karoserie (metoda dvou věder) 

Pěnový vosk 
Sušení karoserie stlačeným vzduchem a 

ručníkem 
Čištění vnitřních hran dveří a prahů 

Impregnace pneumatik 
 
 

DEZINFEKCE INTERIÉRU OZÓNEM 
(Dezinfekce klimatizace / interiéru ozónem) 

 
 
 
 
 
 

ČIŠTĚNÍ STROPU 
(Ruční čištění / parní tepování stropu) 

 
 
 
 

 
 

 

UDRŽOVACÍ PROGRAM 
 (60min) 

(pro pravidelně udržované vozy) 

P2 EXTERIÉR + 
Lehké vysátí interiéru 

Mytí gumových rohožek 
Otření vnitřních plastů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Příplatek dle dohody s obsluhou mycí linky za: 
- extrémně znečištěný vůz 
- vícemístné a užitkové vozy 
  
* Ceny jsou vedeny včetně DPH 21%. 
* Mytí motorového prostoru: 
provozovatel/pracovník neručí za řídící jednotky, 
alarmy, apod. 

 

P2   EXTERIÉR 
Pěnové předmytí karoserie 

Odstranění hmyzu 
Mytí disků 

Pěnové mytí karoserie 
Pěnový vosk 

Sušení karoserie stěrkou 
Sušení karoserie mikroutěrkou 

Čištění vnitřních hran dveří a prahů 
Impregnace pneumatik 

 

 
 
 

P5   INTERIÉR  (mokrou cestou) 
(neobsahuje čištění stropu a čištění klimatizace ozónem) 

Vysátí interiéru vč. kufru 
Mytí gumových rohožek 

Parní čištění větracího systému 
Parní/ruční čištění vnitřních plastů 

Impregnace vnitřních plastů 
Parní/ruční čištění oken 

Parní/mokré tepování textilních sedaček 
Parní/mokré tepování čalounění dveří 

Ruční čištění kožených sedaček 
Impregnace kožených sedaček 

Ruční čištění kožených částí interiéru 
Parní/mokré tepování koberečků 

Provonění interiéru 
 
 

P7   KOMPLET  (mokrou cestou) 
(neobsahuje čištění stropu a čištění klimatizace ozónem) 

P2 EXTERIÉR + 
Vysátí interiéru vč. kufru 
Mytí gumových rohožek 

Parní čištění větracího systému 
Parní/ruční čištění vnitřních plastů 

Impregnace vnitřních plastů 
Parní/ruční čištění oken 

Parní/mokré tepování textilních sedaček 
Parní/mokré tepování čalounění dveří 

Ruční čištění kožených sedaček 
Impregnace kožených sedaček 

Ruční čištění kožených částí interiéru 
Parní/mokré tepování koberečků 

Provonění interiéru 
 

 
 
Mytí podvozku wapem       120 - 300 Kč   
Mytí vozu aktivní pěnou (oplach) od 190 Kč 
Mytí motocyklu    od 350 Kč 
Detailní mytí motocyklu   od 700 Kč 
Mytí motoru     od 350 Kč 
Detailní mytí motoru   od 700 Kč 

1 990 Kč XL: 2 290 Kč 

1 190 Kč XL: 1 390 Kč 

Od 600 Kč do 900 Kč 

1 690 Kč XL: 1 890 Kč 

890 Kč XL: 990 Kč 

250 Kč XL: 290 Kč 

350 Kč XL: 390 Kč 

Od 400 Kč 

Od 500 Kč 


