
BUS                                                                                                                               brutto/netto
blaszak 60 PLN/ (48,78)

plandeka/ kontener/ izoterma 70 PLN/ (56,91)

CIĄGNIK SIODŁOWY
dwuosiowy/ trzyosiowy 80 PLN/ (65,04)

SOLÓWKA
z burtami 100 PLN/ (81,30)

plandeka/ kontener/ izoterma 110 PLN/ (89,43)

wywrotka/ kipper 120 PLN/ (97,56)

śmieciarka 120 PLN/ (97,56)

LAWETA
solówka 100 PLN/ (81,30)

solówka z przyczepą 130 PLN/ (105,69)

ZESTAW
plandeka/ izoterma 140 PLN/ (113,82)

rama 130 PLN/ (105,69)

CHŁODNIA                                                                                                             mała/średnia/duża
mycie 50/70/80 PLN

dezynfekcja 50/70/80 PLN

mycie i dezynfekcja 90/130/150 PLN

AUTOBUS
mycie 100 PLN/ (81,30)

mycie i sprzątanie 307,50 PLN/ (250)

NACZEPA
mycie wnętrza 80 PLN/ (65,04)

mycie podłogi 50 PLN/ (40,65)

kwasowanie podłogi 50 PLN/ (40,65)

SILOS/ DOLNOZSYP
wewnątrz 200 PLN/ (162,60)

mycie na zewnątrz 160 PLN/ (130,08)

kwasowane wnętrza wycena indywidualna



USŁUGI DODATKOWE
kwasowanie windy + 10 PLN

usuwanie kleju/ asfaltu/ smoły wycena indywidualna

usuwanie nalotów/ odbarwień od rdzy wycena indywidualna

usuwanie naklejek wycena indywidualna

mycie silnika (na odpowiedzialność klienta) 50 PLN

SPRZĄTANIE WNĘTRZA                                                                             bus                                           ciągnik
STANDARD

• odkurzanie wnętrza
• odświeżenie elementów plastikowych
• mycie dywaników gumowych
• czyszczenie szyb

70 100

PREMIUM

• dokładne odkurzanie wnętrza
• doczyszczanie wszystkich elementów plastikowych
• zabezpieczenie elementów plastikowych 

preparatem chroniącym przed szybkim 
przywieraniem kurzu i brudu oraz promieniowaniem
UV 

• mycie dywaników gumowych
• czyszczenie szyb

szoferka/1 rząd/2 rzędy

220/250/270 300

PRANIE TAPICERKI                                                                                         bus                                           ciągnik
PRANIE FOTELI+ 
SPRZĄTANIE WNĘTRZA standard 150/230/310 200

PRANIE FOTELI+
SPRZĄTANIE WNĘTRZA premium 300/380/460 400

PRANIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH+
SPRZĄTANIE WNĘTRZA standard 250/330/410 500

PRANIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH+
SPRZĄTANIE WNĘTRZA premium 400/480/560 700

*Czyszczenie paki+ 50zł

*WYJĄTKOWO BRUDNE SAMOCHODY PODLEGAJĄ WYCENIE INDYWIDUALNEJ.



RENOWACJA LAKIERU
standard

• mycie pojazdu
• usuwanie nadmiaru tawotu
• doczyszczanie felg i baków
• dekontaminacja chemiczna
• jednoetapowa korekta lakieru- wybłyszczenie lakieru 
• zabezpieczenie lakieru wysokiej klasy twardym woskiem
• zabezpieczenie zewnętrznych tworzyw sztucznych oraz opon środkiem konserwującym 

przwracającym świeży wygląd
• mycie gumowych dywaników/ odkurzenie materiałowych

1500 PLN netto

RENOWACJA LAKIERU
premium

• mycie pojazdu
• usuwanie nadmiaru tawotu
• doczyszczanie felg i baków
• dekontaminacja chemiczna
• dwuetapowa korekta lakieru- usunięcie do 85% zarysowań, przywrócenie blasku
• zabezpieczenie lakieru wysokiej klasy twardym woskiem
• zabezpieczenie zewnętrznych tworzyw sztucznych oraz opon środkiem konserwującym 

przwracającym świeży wygląd
• mycie gumowych dywaników/ odkurzenie materiałowych

4500 PLN netto

POWŁOKA CERAMICZNA
(dodatkowo do jednego z pakietów renowacji lakieru)

• roczna- głębia koloru i szkliste wykończenie, odporna na zabrudzenia i utlenienia, 
hydrofobowość- 1500 PLN netto

• dwuletnia- łatwoczyszcząca się, duża gładkość lakieru, hydrofobowość, wysoki połysk, odporna 
na agresywną chemię, utlenianie, promieniowanie uv- 3000 PLN netto

• pięcioletnia- silne odbicie i połysk, duża gładkość lakieru, mocne właściwości samoczyszczące i 
odpychające wodę, trwała ochrona przed chemikaliami, utlenianiem lakieru, solą, promieniami 
uv, antygraffiti- 4500 PLN netto


