
obchodní odd.

Produkt: Popis:

  1. Interiér

komplet interiér 

SUV,MPV 

DODÁVKY + 20%

  2. Interiér
komplet interiér 

osobní vozy

  3. Interiér čalounění  sedadel

  4. Interiér
zavazadlový prostor a 

podlaha

  5. Interiér čištění stropu

  6. Interiér okna

  7. Interiér okna

  8. Interiér plasty

 9. Interiér koberečky 4 ks

 10. Interiér podlaha sedadla

 11. Interiér zavazadlový prostor 

 12. Interiér
interiér vozidla včetně 

SUV a MPV

 13. Interiér číštění kůže

 14. Na přání individual

 15. Exteriér tekuté stěrače

 16. Interiér psí srst

čištění interiéru osobních vozidel,SUV,MPV,dodávky

1 h 30 min

60 minut

Čistíme a ošetřujeme autokosmetikou - CHEMICAL GUYS
jednotlivé časy:

3 - 5 h

2 h

tel: 00420 773 641 008 / 006

Provozovna: Kateřinská 577, Stráž nad Nisou 46303

e-mail - stanislav.kosiewicz@nanobkservis.eu

ošetření čelního skla profi nanotechnologií 349,-

399,-

omytí a vyleštění zvenku i zevnitř

349,-

Příplatek za silně znečištěný vůz  a dodávky 30%

umytí gumových koberečků nebo suché čištění í  

textilních 
99,-

49,- 15 minut

20 minut

449,-

169,-

₋
5 h

45 minut
dokonalá likvidace pachů a škodlivin nanopolymerovou 

ochranou ve formě aerosolu 

příplatek za vyčištění od psí srsti

20 minut

199,-

důkladné omytí a následná  impregnace  kůže (i 

broušená ALCANTARA)
549,- 1 h 20 min

1 h 30 min

40 minut

45 minut

30 minut

suché čištění,provonění 299,-

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU OSOBNÍCH VOZIDEL,SUV,MPV,dodávky

                 CENÍK SLUŽEB 2017

vysátí a následné suché tepování,provonění

www.nanobkservis.eu

99,-

ošetření všech oken interiéru nanotechnologií

CENY ČIŠTĚNÍ  ITERIÉRU OSOBNÍHO VOZIDLA,SUV,MPV,DODÁVKY V  KČ VČETNĚ  DPH 21%

vysátí komplet, tepování suchá metoda komplet,číštění 

stropu,omytí a oživení plastů,  omytí a ošetření oken 

nanoochranou,omytí mezidveří,antibakteriální odstranění 

zápachu a provonění vozu

vysátí a nasledné čištěná všech sedaček suchou 

metodou,provonění

Rozsah:

1479,-

699,-

cena:

vysátí komplet, tepování suchá metoda komplet,číštění 

stropu,omytí a oživení plastů,  omytí a ošetření oken 

nanoochranou,omytí mezidveří,antibakteriální odstranění 

zápachu a provonění vozu

1929,- 3 - 6 h

199,-omytí a oživení plastů

 vysátí od prachu a nečistot 79,-

vysátí od prachu a nečistot

individuální práce na přání (čištění skvrn 

čalounění,suché čištění čalounění stropu a dveří) atd.


