C e n n í k
Interiér
1, Basic balík 30,00 EUR ( 25,00 EUR bez DPH )

čas práce cca 1:00 – 1:30 hod.

Detailné vysávanie, čistenie plastov, vyčistenie a doleštenie skiel, lokálne zbavenie prípadných fľakov.

2, Basic plus balík 60,00 EUR ( 50,00 EUR bez DPH )

čas práce cca 2:30 – 3:00 hod.

Detailné vysávanie, čistenie + impregnácia plastov a tesnenie dverí, vyčistenie a doleštenie skiel, lokálne zbavenie
fľakov a nedostatkov.

Interiér - Hĺbkové čistenie
3, VIP Balík 120,00 EUR ( 100,00 EUR bez DPH )

čas práce cca 1 deň

demontáž sedadiel, detailne vysávanie a čistenie + impregnácia plastov a tesnenie dverí, tepovanie stropu, sedadiel,
tapacírov, podláh, čistenie a dôkladné doleštenie okien.

4, VIP Balík koža 144,00 EUR ( 120,00 EUR bez DPH )

čas práce cca 1 deň

demontáž sedadiel, detailne vysávanie, čistenie + impregnácia plastov a tesnenie dverí, tepovanie stropu, podláh,
hĺbkové čistenie kože, čistenie a dôkladné doleštenie okien.

Exteriér
1, Basic balík - Umývanie, tekutý vosk 42,00 EUR ( 35,00 EUR bez DPH )

čas práce cca 1:30 – 2:00 hod.

Detailné ručné umytie, čistenie diskov, podblatníkov, čistenie mušky, asfalt, živica, oplach. Vyčistenie gumených
rohoží, aplikácia tekutého vosku, dôkladné vysušenie mikrouterákom, utretie medzidveria, impregnácia pneumatík
a plastov, čistenie a doleštenie okien.

2, VIP balík - Umývanie, tekutý vosk 60,00 EUR ( 50,00 EUR bez DPH )
-

čas práce cca 2:30 -3:00 hod.

Detailné ručné umytie vozidla
Čistenie diskov a podblatníkov
Vyčistenie gumených rohoží
Dekontaminácia laku (Clay-ovanie)
Aplikácia tekutého vosku
Vyfúkanie kompresorom
Dôkladné vysušenie mikrouterákom
Utretie medzidveria
Impregnácia pneumatík, plastov a tesnenie dverí
Zatieranie miernych nedostatkov v laku podľa kódu farby
Vyleštenie chrómových častí
Čistenie a dôkladné doleštenie skiel

Umytie motora 19,80 EUR ( 16,50 EUR bez DPH )
( Detailné vyčistenie motora a motorového priestoru + impregnácia plastov )

čas práce cca 30 – 40 min.

Exteriér + Interiér
1, Basic balík 60,00 EUR ( 50,00 EUR bez DPH )

čas práce cca 2:30 – 3:00 hod.

Kombinácia balíkov Interiér Basic + Exteriér Basic. Ručné umytie, čistenie diskov, podblatníkov a gumených rohoží.
Čistenie mušky, asfalt, živica, oplach, aplikácia tekutého vosku, utretie medzidveria. Detailné vysávanie, čistenie
plastov, vyčistenie a doleštenie skiel, lokálne zbavenie prípadných fľakov.
(bez odstránenia nálepiek a zvyškov lepidla)

2, Basic plus balík 84,00 EUR ( 70,00 bez DPH )

čas práce cca 3:30 - 4 hod.

Kombinácia balíkov Interiér Basic plus + Exteriér Basic. Detailné ručné umytie, čistenie diskov, podblatníkov,
Vyčistenie gumených rohoží, dekontaminácia laku (Clay-ovanie), aplikácia tekutého vosku, dôkladné vysušenie
mikrouterákom, utretie medzidveria, impregnácia pneumatík a plastov, čistenie a dôkladné doleštenie skiel /
Detailné vysávanie, čistenie + impregnácia plastov a tesnenie dverí, lokálne zbavenie prípadných fľakov.

3, VIP balík 156,00 EUR ( 130,00 bez DPH ) + príplatok za kožu 24,00 EUR

čas práce cca 1 – 2 dni
Zahŕňa exkluzívny VIP balík exteriér - Umývanie, tekutý vosk spolu s VIP Balíkom Interiér - Hĺbkové čistenie.

VIP Balíky / leštenie, korekcie lakov, voskovanie
-

čas práce cca 1 – 4 dni

Detailné umytie
Čistenie diskov a podblatníkov
Dekontaminácia laku (Clay-ovanie)
Vysušenie a utretie medzidveria
Leštenie podľa vybraného programu
Leštenie svetiel
Zatieranie miernych nedostatkov v laku podľa kódu farby
Impregnácia pneumatík, plastov a tesnenie dverí
Vyleštenie chrómových častí a koncovky výfuku
Odmastenie
Aplikácia vosku v dvoch vrstvách
Vyčistenie a doleštenie skiel
Aplikácia tekutých stieračov

Program 1: 108,00 EUR ( 90,00 EUR bez DPH ) = aplikácia vosku v dvoch vrstvách

čas práce 6 – 8 hod

Program 2: 192,00 EUR ( 160,00 EUR bez DPH ) = 1 stupňové leštenie + aplikácia vosku

čas práce 1 – 2 dni

Program 3: 336,00 EUR ( 280,00 EUR bez DPH ) = 2 stupňové leštenie + aplikácia vosku

čas práce 2 – 3 dni

Program 4: 468,00 EUR ( 390,00 EUR bez DPH ) = Korekcia laku + aplikácia vosku

čas práce 3 – 4 dni

Oprava dielu (podľa rozsahu škody)

čas práce cca 2 hod / diel

cena zahŕňa odstránenie škrabancov, hrubé leštenie, jemné leštenie, voskovanie
cena za diel: od 12,00 EUR ( 10,00 EUR bez DPH ) do 36,00 EUR ( 30,00 EUR bez DPH )

Oprava svetlometu (podľa rozsahu škody)
čas práce cca 1 hod / ks
cena za ks: od 12,00 EUR ( 10,00 EUR bez DPH ) do 36,00 EUR ( 30,00 EUR bez DPH )

!! Cena a čas sú závislé od veľkosti auta a rozsahu poškodenia laku. Cenovú ponuku
a správne zvolenie programu vypracujeme až po konzultácii a obhliadke vozidla !!

O PRAVA PR E LIAČ Í N
PDR ( Paintless Dent Repair )
Cena :
Spravidla je minimálna cena opravy 25 Euro s DPH , pričom platí že konečné náklady sú pre každé vozidlo
individuálne a závisia od nasledujúcich faktorov:
- veľkosti , hĺbky a tvaru preliačiny
- dostupnosti opravovanej časti
- materiálu karosérie
Presnú cenu je možné stanoviť až po obhliadke poškodeného vozidla.

O technológii
Ako Paintless Dent Repair funguje?
Jedná sa o technológiu kde pomocou špeciálneho náradia vyrovnáme poškodené miesta buď jemným
vytláčaním alebo ťahaním plechu.
V kombinácii so zručnosťami technika vrátime Vaše vozidlo do pôvodného stavu bez poškodenia laku za
zlomok ceny tradičnej opravy.
PDR je revolúcia v starostlivosti o karosériu Vášho automobilu!
PREDNOSTI A VÝHODY:
Úspora
cenovo až do 70% výhodnejšie v porovnaní s klasickými technológiami
Bez tmelenia alebo brúsenia
vďaka PDR technológii sa tieto kroky stávajú úplne zbytočné
Bez rizika farebných rozdielov
oprava sa zaobíde bez lakovania, preto v porovnaní s nepoškodenými plochami nevznikajú
v oblasti opráv žiadne farebné odchýlky
Zachovanie pôvodnej hodnoty
keďže ostáva zachovaný pôvodný lak, vozidlo si zachováva svoju pôvodnú hodnotu v mikrónoch
Krátke doby opravy
štandardné poškodenia Vám opravíme v priebehu dňa, poškodenia väčšieho rozsahu spravidla do dvoch dní,
alebo podľa dohody po obhliadke vozidla
Doporučené poisťovňami
táto metóda opravy je používaná a odporúčaná poprednými poisťovňami ako u nás, tak aj v zahraničí
Technológia šetrná k prírode
minimálne použitie chemikálií, takmer žiadne zaťaženie životného prostredia
Aké autá môžu byt opravované?
- Lak v mieste opravy nesmie byt prasknutý alebo radikálne poškodený
- Poškodená časť auta nebola v minulosti opravovaná inak ako touto technológiou
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