
CENIK STORITEV V AVTOPRALNICI

Opis Cene v Eur
Avtomatsko pranje vozila brez brisanja
- nanos kemikalije za platišča in čiščenje platišč
- nanos šampona za predpranje
- ročno visokotlačno predpranje
- avtomatsko pranje s TEXTILNIMI krtačami
- nanos pene, šampona, voska, super voska
- sušenje

Osebna = 6,00
Terenska,enoprostorska = 8,000

Kombi = 8,00       

Avtomatsko pranje vozila z brisanjem
- nanos kemikalije za platišča in čiščenje platišč
- nanos šampona za predpranje
- ročno visokotlačno predpranje
- avtomatsko pranje s TEXTILNIMI krtačami
- nanos pene, šampona, voska, super voska
- sušenje
- ročno brisanje pragov, stekla, ogledal
- mazanje gum

Osebna = 8,00
Terenska,enoprostorska = 10,00
Kombi = 10,00       

Ročno pranje 
- nanos čistila za platišča
- čiščenje platišč
- nanos šampona za predpranje
- ročno visokotlačno pranje
- pranje z gobicami, šampon za pranje
- nanos voska, super voska
- sušenje
- ročno brisanje pragov, stekla, ogledal
- mazanje gum

Osebna vozilla = 16,00 
Terenska,enoprostorska = 19,00
Mali kombi = 19,00 
Veliki Kombi = 25,00
Avtodom = 25,00 

Izpiranje osebna vozila 4,50
Izpiranje kombi 7,00
Izpiranje gumijastih tepihov 0,25 / kos
Sesanje + pranje  
( Avtomatsko pranje osebna vozila z brisanjem + sesanje 
tepihov + sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora)

Osebna =16,00
Terenska,enoprostorska = 18,00
Mali kombi = 18,00  
Kombi z več sedeži = 20,00

Komplet čiščenje vozila
- Avtomatsko pranje osebna vozila z brisanjem
- sesanje tepihov
- sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora
- praznenje pepelnikov
- brisanje, čiščenje armaturne plošče in ostale plastike
na vratih vozila s posebnim čistilom, ki ima hkrati tudi značaj 
vzdrževanja in ni masten
- brisanje in čiščenje vseh stekel ter ogledal na vozilu
- brisanje tepihov

Osebna = 20,00
Terenska,enoprostorska = 22,00
Mali kombi = 22,00
Kombi z več sedeži = 24,00 



Opis Cene v Eur
Notranje čiščenje vozila
- sesanje tepihov
- sesanje notranjosti vozila in prtljažnega prostora
-praznenje pepelnikov
- brisanje, čiščenje armaturne plošče in ostale plastike na vratih
vozila s posebnim čistilom, ki ima hkrati tudi značaj 
vzdrževanja in ni masten
- brisanje in čiščenje vseh stekel ter ogledal na vozilu
- brisanje tepihov

Osebna vozilla = 16,00 
Terenska,enoprostorska, 
Mali kombi = 17,00 
Veliki kombi = 19,00 

Ročno komplet veliki kombi ali avtodom
(ročno pranje + notranje čiščenje)

85,00

Sesanje ali čiščenje stekel 8,00
Žeton za sesalec ( 5 min) 2,00
Globinsko čiščenje 
Globinsko čiščenje je primerno za odstranjevanje madežev 
(polite razne tekočine po sedežih, oblogah, tkanini v  
notranjosti vozila, odstranjevanje žvečilnih gumijev, ...)
Z globinskim čiščenjem dosežemo večjo svežino v notranjosti 
vašega vozila. 
Globinsko čiščenje vozila izvajamo celo leto.
V primeru, da v vozilu kadite z globinskim čiščenjem 
odstranimo vonj po tobaku, s stropa in oblog vozila odstranimo
rumeno barvo tobaka ter s tem dosežemo večjo svežino 
notranjosti vozila.
Globinsko čiščenje vozil zajema:
- Čiščenje stropa
- Čiščenje sedežev
- Čiščenje prtljažnega prostora
- Čiščenje talnih oblog
- Čiščenje in premaz armature in ostale plastike
Lahko pa se odločite tudi samo za čiščenje 1 sedeža ali drugega
dela vašega vozila.
Postopek globinskega čiščenja traja od 4 do 6ur. Priporočljivo 
je, da po predhodnem dogovoru vozilo dostavite do 8,30 ure. 
Po postopku globinskega čiščenja je potrebno počakati, da se 
notranjost vozila posuši. Vozilo je pripravljeno za prevzem po 
končanem sušenju notranjosti vozila

Osebna = 80,00 -120,00
Enop,terenska=90,00-140,00
Kombi = 100,00-180,00

Globinsko čiščenje za 1 sedež 20,00
Dodatek pasje dlake,bolj obsežno čiščenje... 10,00
Odstranjevanje vinjete 5,00
Odstranjevanje nalepk iz avta 30,00/ura

Vse cene so izražene v  EUR ter vsebujejo DDV.               Ljubljana, 1.11.2016


