
BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
karoseria

• mycie wstępne- oprysk pianą aktywną, 
spłukanie luźnych zabrudzeń pod 
ciśnieniem

• mycie zasadnicze- ręczne mycie 
szamponem i rękawicą

• czyszczenie felg i opon
• osuszanie karoserii i wnęk drzwiowych
• mycie gumowych dywaników/ 

odkurzenie materiałowych
• hydrowosk

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

50

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

60

VAN/ BUS

70

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
wnętrze

• odkurzanie wnętrza-  fotele, tunel, 
schowki, podłoga, boczki, bagażnik

• odświeżenie elementów plastikowych- 
kokpit, tunel, drzwi, progi, słupki

• mycie dywaników gumowych
• czyszczenie szyb

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

80

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

90

VAN/ BUS

100

 BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
komplet

• karoseria
• wnętrze

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

120

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

140

VAN/ BUS

160

dodatkowo

• APLIKACJA QD- preparat odświeża, wybłyszcza i zabezpiecza lakier- 30zł

• APLIKACJA WOSKU SPRAY- minimalna ochrona, wybłyszczenie, własciwości hydrofobowe odpychające 
wodę i brud- 60zł

• APLIKACJA QD SKÓRY- odświeża skórę i utrwala zabezpieczenie w przypadku regularnie czyszczonej i 
konerwowanej tapicerki skórzanej- 50zł

• NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA- działa od 45km/h, odpycha wodę, poprawia widoczność podczas jazdy w 
deszczu, utrudnia zamarznięcie szyby, ułatwia usuwanie szronu- 80zł



PIELĘGNACJA WNĘTRZA 
premium (quick detailing)

• dokładne odkurzanie wnętrza-  fotele, 
tunel, schowki, szczeliny, podłoga, 
dywaniki, szyny, boczki, bagażnik, 
przestrzeń koła zapasowego

• doczyszczanie wszystkich elementów 
plastikowych- kokpit, kratki nawiewów, 
szczeliny, tunel, drzwi, progi, uszczelki, 
szyny, słupki

• wydmuchanie wszystkich elementów 
sprężonym powietrzem

• aplikacja qd na skóry
• zabezpieczenie elementów 

plastikowych preparatem chroniącym 
przed szybkim przywieraniem kurzu i 
brudu oraz promieniowaniem UV 

• mycie dywaników gumowych
• czyszczenie szyb

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

250

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

250
300 3 rzędy

VAN/ BUS

250 szoferka
300 2 rzędy
350 3 rzędy

PRANIE TAPICERKI

FOTELE, BOCZKI, PODŁOKIETNIK, DYWANIKI
+

BIEŻĄCA PIĘLĘGNACJA
wnętrze

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

300

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

300
350 3 rzędy

VAN/ BUS

200 szoferka
300 2 rzędy
400 3 rzędy

PRANIE TAPICERKI CAŁEGO POJAZDU

FOTELE, BOCZKI, PODŁOKIETNIK, PODSUFITKA,
PODŁOGA, DYWANIKI, BAGAŻNIK

+
BIEŻĄCA PIELĘGNACJA

wnętrze

450 450
500 3 rzędy

350 szoferka
450 2 rzędy
550 3 rzędy



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SKÓR
+

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
wnętrze

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

350

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

350
420 3 rzędy

VAN/ BUS

250 szoferka
350 2 rzędy
490 3 rzędy

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SKÓR
+ 

PRANIE ELEMENTÓW MATERIAŁOWYCH

PODSUFITKA, PODŁOGA, DYWANIKI, BAGAŻNIK
+

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
wnętrze

500 500
570 3 rzędy

400 szoferka
500 2 rzędy
640 3 rzędy

*PIELĘGNACJA WNĘTRZA premium (quick detailing)- 150zł (dodatkowo do ceny jednego z 
pakietów prania tapicerki lub czyszczenia i konserwacji skór)

*Wyjątkowo brudne samochody podlegają wycenie indywidualnej.

PIELĘGNACJA WNĘTRZA
 lux (detailing)

• demontaż foteli, kanapy, podłogi oraz poszczególnych elentów plastikowch
• dokładne odkurzanie wnętrza
• doczyszczanie wszystkich elementów plastikowych i gumowych- kokpit, kratki nawiewów, 

szczeliny, tunel, drzwi, progi, uszczelki, szyny, słupki, dywaniki
• bonetowanie podsufitki
• pranie wszystkich elementów materiałowych/ czyszczenie i konserwacja skór
• czyszczenie pasów bezpieczeństwa
• impregnacja tapicerki materiałowej
• impregnacja elemetów plastikowych i gumowych
• czyszczenie szyb

od 1100zł



PIELĘGNACJA KAROSERII I FELG 
premium (mycie detailingowe)

• mycie wstępne- oprysk pianą aktywną, 
spłukanie luźnych zabrudzeń pod 
ciśnieniem

• mycie zasadnicze- ręczne mycie 
szamponem i rękawicą metodą „na dwa 
wiadra” zgodnie ze sztuką auto 
detailingu

• dokładne czyszczenie felg, opon i 
nadkoli (bez demontażu)

• czyszczenie wnęk drzwiowych oraz 
wszystkich szczelin, zakamarków, 
maskownic, emblematów

• osuszanie dmuchawą, ręcznikami z 
mikrofibry i sprężonym powietrzem

• mycie gumowych dywaników/ 
odkurzenie materiałowych

• zabezpieczenie lakieru i frontów felg 
quick detailerem

• zabezpieczenie zewnętrznych tworzyw 
sztucznych oraz opon dressingami

• odświeżenie elementów chromowanych
• czyszczenie końcówek wydechów

HATCHBACK/
SEDAN/ KOMBI

160

SUV/ MINIVAN/
KOMBIVAN

200

VAN/ BUS

250-300



PIELĘGNACJA KAROSERII 
lux (wosk twardy)

• mycie wstępne i zasadnicze zgodnie ze sztuką auto detailingu
• dokładne czyszczenie felg, opon i nadkoli (bez demontażu)
• czyszczenie wnęk drzwiowych oraz wszystkich szczelin, zakamarków, maskownic, 

emblematów
• usuwanie smoły, asfaltu i substancji klejących z powierzchni karoserii oraz felg
• usuwanie zanieczyszczeń metalicznych z powierzchni karoserii oraz felg
• glinkowanie- proces polegający na dokładnym oczyszczaniu lakieru z zalegających osadów i 

przywróceniu mu śliskości 
• osuszanie ręcznikami z mikrofibry i sprężonym powietrzem
• odtłuszczenie lakieru
• zabezpieczenie lakieru, reflektorów i lamp wysokiej klasy twardym woskiem dobranym 

względem zapotrzebowań: sposób użytkowania, pora roku, oczekiwany efekt (woski naturalne,
polimerowe, z cząsteczkami Si, hybrydowe)

• zabezpiecznie frontów felg quick detailerem
• zabezpieczenie zewnętrznych tworzyw sztucznych oraz opon środkiem konserwującym 

przwracającym świeży wygląd
• odświeżenie elementów chromowanych oraz końcówki wydechu
• mycie gumowych dywaników/ odkurzenie materiałowych

od 350zł

Wszystkie usługi wykonywane są z należytą starannością przy użyciu specjalistycznych 
preparatów oraz akcesoriów w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń oraz zapewnienia 
najlepszej pielęgnacji.

ODŚWIEŻENIE LAKIERU
(one step)

• PIELĘGNACJA KAROSERII lux (wosk twardy)  
• jednoetapowa korekta lakieru- usunięcie drobnych zarysowań (do 30%), delikatne 

wybłyszczenie 
• maszynowe odświeżenie tylnych lamp- wybłyszczenie
• maszynowa aplikacja cleanera- odświeżenie lakieru, przygotowanie do aplikacji wosku
• odkurzenie wnętrza
• czyszczenie szyb

od 750zł



KOREKTA LAKIERU
(dwuetapowa)

• PIELĘGNACJA KAROSERII lux (wosk twardy)
• dwuetapowa korekta lakieru- usunięcie do 85% zarysowań, przywrócenie blasku
• maszynowe odświeżenie  reflektorów i tylnych lamp- usunięcie drobnych rys i wybłyszczenie
• odkurzenie wnętrza
• czyszczenie szyb

od 1500zł

PEŁNA KOREKTA LAKIERU 
standard

• PIELĘGNACJA KAROSERII lux (wosk twardy)
• pielęgnacja komory silnika
• pełna korekta lakieru- usunięcie jak największej ilości rys, przywrócenie blasku- uzyskanie 

efektu "jak nowy"- skupiamy się na najbardziej rzucających się w oczy elementach- maska, 
błotniki, słupki, górne części drzwi, klapa bagażnika, dodatkowo- demontaż emblematów

• maszynowe odświeżenie  reflektorów i tylnych lamp- usunięcie drobnych rys i wybłyszczenie
• zabezpiecznie frontów felg woskiem ułatwiającym późniejsze czyszczenie
• bieżąca pielęgnacja wnętrza

od 2200zł

PEŁNA KOREKTA LAKIERU 
premium

• PIELĘGNACJA KAROSERII lux (wosk twardy)
• pielęgnacja komory silnika
• pełna korekta lakieru- usunięcie jak największej ilości rys, przywrócenie blasku- uzyskanie 

efektu "jak nowy"- skupiamy się na wszystkich elementach karoserii, nawet tych najmniej 
widocznych- wnęki drzwiowe, powierzchnie pod klamkami, dolne partie drzwi, progi, zderzaki,   
dodatkowo- demontaż emblematów

• renowacja przednich reflektorów
• maszynowe odświeżenie tylnych lamp- usunięcie drobnych rys i wybłyszczenie
• zabezpiecznie frontów felg woskiem ułatwiającym późniejsze czyszczenie
• pielegnacja wnętrza

od 3300zł



Wycena każdego zabiegu renowacji lakieru poprzedzona jest dokładną inspekcją, w trakcie 
której przeprowadzamy oględziny oraz sprawdzamy grubość powłoki lakierniczej, co 
umożliwia nam dobór odpowiednich produktów w celu wyeliminowania uszkodzenia lakieru
i profesjonalnego wykonania usługi.

POWŁOKI OCHRONNE
(dodatkowo do jednego z pakietów korekty lakieru)

Zabezpieczenie lakieru, reflektorów przednich, tylnych lamp, elementów z tworzyw
sztucznych.

• roczna powłoka- mocne przyciemnienie lakieru, głębia koloru i szkliste wykończenie, odporna 
na zabrudzenia i utlenienia, duża hydrofobowość- 750-850zł

• dwuletnia powłoka- łatwoczyszcząca się, duża gładkość lakieru, hydrofobowość, wysoki połysk, 
odporna na kwasy, agresywną chemię, promieniowanie uv- 1500- 1700zł

• pięcioletnia powłoka- ekstremalna przejrzystość, silne odbicie i połysk, mocne właściwości 
samoczyszczące i odpychające wodę, trwała ochrona przed mikrorysami powstającymi przy 
myciu, chemikaliami, utlenianiem lakieru, solą, promieniami uv, antygraffiti- 2200-2600zł



USŁUGI DODATKOWE

FELGI
(zdemontowany komplet)

• mycie- 50zł 

• mycie i dekontaminacja, zabezpieczenie woskiem, nałożenie dressingu na opony- 150zł

• mycie, dekontaminacja i polerowanie, zabezpieczenie woskiem, nałożenie dressingu na opony- 
350- 450zł

• powłoka ceramiczna- 300- 500zł (dodatkowo do ceny przygotowania)

POWŁOKA HYDROFOBOWA SZYBY

• maszynowe przygotowanie szyb+ hydrofobizacja- od 200zł przednia szyba/ od 400zł wszystkie 
szyby

RENOWACJA REFLEKTORÓW

• szlifowanie papierami ściernymi w celu usunięcia łuszczącej się warstwy zabezpieczającej, 
wieloetapowe polerowanie maszynowe, zabezpieczenie powłoką- 150- 200zł/szt.

PIELĘGNACJA KOMORY SILNIKA 

• dokładne umycie, osuszenie, aplikacja preparatu konserwującego poprawiającego wygląd- 
150zł

DACH CABRIO 

• czyszczenie dedykowanym preparatem, suszenie, impregnacja materiału- 400zł

IMPREGNACJA TAPICERKI MATERIAŁOWEJ

• po wcześniejszym wypraniu tapicerki- od 100zł

PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT 23%


