Čištění interiérů osobních automobilů
Popis služby

Cena

CIS-OA-01

Vysátí celého interiéru vozidla včetně zavazadlového prostoru

121,-

CIS-OA-02

Hloubkové čištění (tepování) sedaček

545,-

CIS-OA-03

Hloubkové čištění podlahy (pevné kobercové) včetně zavazadlového prostoru

303,-

CIS-OA-04

Čištění a oživení plastů (palubní deska, prostor mezi sedadly, dveře, prahy)

303,-

CIS-OA-05

Vyčistění oken zevnitř i z venku

242,-

CIS-OA-06

Cenový balíček: vysátí celého interiéru + hloubkové čištění (sedačky, podlaha, zavazadlový prostor)
+ oživení všech plastů

1150,-

Ceny platí pro běžná 5 místná vozidla a běžné znečištění. Za nadměrné znečištění, odstraňování
zašlých skvrn, krve, zvířecích chlupů apod. účtujeme příplatek ve výši 30-50% dle míry
znečištění. Na celkové ceně se dohodneme předem, po prohlídce vozidla.

Čištění interiérů autobusů (kalkulace na 59 míst v autobusu)
Popis služby

Cena

CIS-BUS-01 Vysátí celého autobusu. Vyjmutí koberce v chodbičce (je-li možnost) a vysátí venku z obou stran.
Vysátí a vytření podlahy pod kobercem. Vysátí čalounění, sedadel, méně přístupných míst, vysátí zavazadlového
prostoru nad sedadly

605,-

CIS-BUS-02
Čistění všech plastových částí autobusu včetně místa řidiče, sklápěcích stolků, vyčištění
znečištěných míst a odstranění mastnoty speciálním přípravkem na plast, důkladné vyčištění všech přístupných
míst (místa pod ovládacími mechanismy sedadel, držadla pásů atd. a celé lišty podél sedadel u oken

1 452,-

CIS-BUS-03
koberci

Ruční mytí plastové podlahy a schodů i svislých ploch schodů včetně podlahy pod odnímatelnými

363,-

CIS-BUS-04

Vyčistění kuchyně a WC

363,-

CIS-BUS-05

Důkladné ruční vyčištění plastového stropu – šmouhy speciálním přípravkem

484,-

CIS-BUS-06

Důkladné vysátí a extrakční čištění všech sedadel včetně zadní části sedadla

2 856,-

CIS-BUS-07

Vysátí a extrakční čistění čalouněných podhledů

484,-

CIS-BUS-08

Důkladné vysátí a vyčištění čalouněné části zavazadlového prostoru nad sedadly extraktorem

605,-

CIS-BUS-09

Důkladné vysátí a vyčistění koberce extrakční metodou (včetně stupnic) a prostoru pod nimi

605,-

CIS-BUS-10

Umytí všech vnitřních oken

605,-

CIS-BUS-11

Cenový balíček: Kompletní čištění – obsahuje všechny výše popsané úkony kromě mytí oken
(sleva oproti objednání jednotlivých položek zvlášť)

7 260,-

Autodopravcům nabízíme širokou individuální nabídku služeb obsahující „vychytávky“ typu vyjmutí
sedáků a vyčištění prostoru pod nimi atd. Dále odstranění odpadků, žvýkaček a nečistot v prostoru
pod sedadly. Důkladné dočištění prostoru kolem sedadel – lišta a prostor vedle sedadla u okna.
Cenový balíček č.1:
ad1+ad2+ad6+ad9
Nabízíme i jiné slevové kombinace, dle individuálního přání zákazníka.
Ceny jsou uvedeny s DPH

Objednávky čištění:

733 162 269

4 840,-

