Ime
Zunanje pranje
na EKS S
na EKS M
na EKS L
na EKS XL
VRHUNSKO S
VRHUNSKO M
VRHUNSKO L
VRHUNSKO XL
Notranje pranje
na EKS S
na EKS M
na EKS L
na EKS XL

VRHUNSKO S
VRHUNSKO M
VRHUNSKO L
VRHUNSKO XL
Pranje komplet
na EKS S
na EKS M
na EKS L
na EKS XL
VRHUNSKO S
VRHUNSKO M
VRHUNSKO L
VRHUNSKO XL
Kemično globinsko čiščenje
kot NOVO S
kot NOVO M
kot NOVO L
kot NOVO XL
Dodatna ponudba
globinsko čiščenje sedeža
(kom)
globinsko čiščenje zadnje klopi
globinsko čiščenje tepiha(kom)
dodatno sesanje
odstranitev vignette(kom)
čiščenje stekel (kom)

Vrsta pranja

Cena

Hitro in za vsak žep
Visokotlačno pranje, penjenje, čiščenje alu
platišč, spiranje, brisanje vozila, stekla zunaj.

4,00 €
5,00 €
7,00 €
8,00 €

Čist kot solza
Visokotlačno pranje, penjenje, čiščenje alu
platišč, spiranje, voskanje, brisanje vozila ter
okoli vrat, stekla zunaj, premaz pnevmatik.

6,00 €
7,00 €
9,00 €
11,00 €

Hitro in za vsak žep
Spihovanje prahu, hitro sesanje tal vozila ter
sedežev, brisanje armaturke

5,00 €
7,00 €
10,00 €
13,00 €

Čist kot solza
Spihovanje prahu, temeljito sesanje tal vozila
ter sedežev, čiščenje pedalk, brisanje
armaturke, čiščenje plastike, ter namaz pragov
s mat sijaj čistilom, čiščenje stekel.

8,00 €
10,00 €
13,00 €
17,00 €

Hitro in za vsak žep
Velja enako kot za posamezno pranje.

9,00 €
12,00 €
15,00 €
18,00 €

Čist kot solza
Velja enako kot za posamezno pranje.

13,00 €
15,00 €
18,00 €
24,00 €

Kemično globinsko čiščenje vozila, pri katerem
se poleg kemije naredi tudi vse ostalo iz
komplet pranja.

90,00 €
100,00 €
115,00 €
140,00 €

10,00 €
25,00 €
5,00 €
4,00 €
1,00 €
1,00 €

čiščenje alu platišč(kom)
impregnacija usnja
zelo umazano vozilo
premaz plastike
premaz karoserije
Pranje motornih
koles/motorjev
na EKS
VRHUNSKO pranje
Žeton
Posebna ponudba
NANO S
NANO M
NANO L
NANO XL

Poliranje vozil

1,00 €
15,00 €
3,00 €
3,00 €
od 5€ do 20€

Velja enako kot za posamezno pranje vozil.
Dodatno se namažejo pnevmatike in plastika.
Brezvodno zunanje pranje
Pranje z nano čistili svetovno priznane znamke Pearl.

Poliranje celotnega vozila ter zaščitni premaz.
Cene odvisne od velikosti vozila.

Cene veljajo od 1.4.2015, DDV je vštet.
Pri zelo umazanih vozilih si pridržujemo pravico zaračunati
dodatno storitev.

Tel: 051/412-093
Avtopralnica

S pranje:
M pranje:
L pranje:

XL pranje:

6,00 €
8,00 €
2,00 €

Alen Bezjak s.p., Plintovec 33a, Zg. Kungota

8,00€
10,00€
13,00€
20,00€
120-250€

