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Delovni čas
Pon-pet: 9.00 - 19.00
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Zakaj

premium čiščenje vozil

?

TERENSKO ČIŠČENJE

Čistimo po celotni Sloveniji.

Vozila osušimo z sušilnimi/razvlažilnimi stroji
* V primeru slabega vremena gratis.

MAKSIMALNA KAKOVOST

GLOBINSKO ČIŠČENJE - OSNOVNO*

Tudi v primeru dežja ali nižjih temperatur.

EKSPRESNO SUŠENJE VOZIL

Zagotovimo jo z natančnostjo, vrhunsko opremo
in čistili ter z obsežnim znanjem o čiščenju.

%

NOTRANJE ČIŠČENJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH

24/7

CENIK

ČASOVNA PRILAGODLJIVOST

Da se vaša vozila čimprej vrnejo na teren!

KOLIČINSKI POPUST

Na večje število vozil nudimo posebne cene storitev.

sesanje vozila in brisanje prahu po celotni notranjosti
praznjenje košev za smeti
čiščenje tal v vozilu - potniški in prtljažni del
čiščenje ventilacijskih rež
čiščenje vodil sedežev
čiščenje zaslonov
loščenje vseh plastičnih delov v notranjosti
loščenje vseh površin oblečenih v usnje
čiščenje vseh stekel znotraj
odišavljanje vozila

Globinsko čiščenje vseh sedežev v vozilu.

št. sedežev

cena/sedež

do 10 sedežev
do 30 sedežev
do 60 sedežev

3,00
2,00
1,00

eur

do 10 sedežev
do 30 sedežev
do 60 sedežev

10,00
6,00
5,00

eur

do 10 sedežev
do 30 sedežev
do 60 sedežev

12,00
8,00
7,00

eur

eur
eur

eur
eur

GLOBINSKO ČIŠČENJE - VELIKO*
•
•
•

globinsko čiščenje vseh sedežev v vozilu
globinsko čiščenje stropnih oblog v vozilu
globinsko čiščenje vseh stenskih oblog v vozilu

* V globinsko čiščenje je zajeto le predhodno sesanje sedežev.

eur
eur

