Ceník MYTÍ A ČIŠTĚNÍ AUT
Ruční mytí a čištění aut
BALÍČEK 1. MYTÍ

BALÍČEK 2. MYTÍ A VYSÁTÍ

Osobní vůz

399 Kč

Osobní vůz

599 Kč

SUV, VAN, dodávka

499 Kč

SUV, VAN, dodávka

699 Kč

•
•
•
•
•

Předmytí aktivní pěnou
Ruční mytí vozu za použití šampónu s voskem
Vysušení karoserie jelenicí včetně vytření vnitřních
prahů dveří
Vyleštění vnitřních i venkovních oken včetně zrcátek
Vyčištění disků kol

•
•
•
•
•
•
•

Předmytí aktivní pěnou
Ruční mytí vozu za použití šampónu s voskem
Vysušení karoserie jelenicí včetně vytření vnitřních
prahů dveří
Vyleštění vnitřních i venkovních oken včetně zrcátek
Vysátí interiéru včetně kufru
Utření prachu v interiéru
Vyčištění disků kol

BALÍČEK 3. MOKRÉ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
BEZ STROPU

BALÍČEK 4. MOKRÉ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
VČETNĚ STROPU

Osobní vůz

Osobní vůz

1 249 Kč

SUV, VAN, dodávka

1 449 Kč

SUV, VAN, dodávka
•
•
•
•
•

959 Kč
1 149 Kč

Předvysátí interiéru
Tepování podlah, sedadel, textilní výplně dveří,
kufru a textilních koberečků
Utření prachu z interiéru
Finální vysátí vozu
Vyleštění oken zevnitř

•
•
•
•
•

Předvysátí interiéru
Tepování stropu, podlah, sedadel, textilní výplně
dveří, kufru a textilních koberečků
Utření prachu z interiéru
Finální vysátí vozu
Vyleštění oken zevnitř

BALÍČEK 5. VYSÁTÍ INTERIÉRU + UTŘENÍ PRACHU Z PLASTŮ
Osobní vůz

269 Kč

SUV, VAN, dodávka

339 Kč

•
•

Vysátí interiéru včetně kufru
Utření prachu v interiéru

Společnost TASY s.r.o. si vyhrazuje právo na možný příplatek za nadměrně znečištěný vůz po dohodě a shlédnutí vozu při převzetí.
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

... jsme tu pro Vás

www.tasy.cz

Ceník MYTÍ A ČIŠTĚNÍ AUT
Samostatné úkony mytí vozu
Mytí vozu

osobní: 299 Kč

• Předmytí aktivní pěnou

SUV, VAN, dodávka: 399 Kč

• Ruční mytí vozu za použití šampónu s voskem
• Vysušení karoserie jelenicí včetně vytření prahů dveří

Vysátí interiéru včetně kufru

osobní: 229 Kč / SUV, VAN, dodávka: 269 Kč

Utření prachu v interiéru

osobní: 69 Kč / SUV, VAN, dodávka: 79 Kč

Hloubkové čištění plastů

osobní: 169 Kč / SUV, VAN, dodávka: 199 Kč

Ošetření vnějších plastů

osobní: 149 Kč / SUV, VAN, dodávka: 189 Kč

Ošetření laku voskem (možné pouze v komb. s mytím)

osobní: 149 Kč / SUV, VAN, dodávka: 229 Kč

Vyleštění vnitřních a venkovních oken včetně zrcátek

cena: 69 Kč

Vyčištění všech disků kol (4 disky)

cena: 99 Kč

Mokré čištění stropu

cena: 329 Kč

Mokré čištění – 1 sedadlo

cena: 299 Kč

Vysátí chlupů po mazlíčkovi

cena: od 199 Kč

Společnost TASY s.r.o. si vyhrazuje právo na možný příplatek za nadměrně znečištěný vůz po dohodě a shlédnutí vozu při převzetí.
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

... jsme tu pro Vás

www.tasy.cz

