Spoštovani.
Pripravili smo cenik ročnega čiščenja, ki zajema osnovne storitve. V ponudbi je še mnogo
lepotnih storitev za vozila, ki jih bomo v bodoče še razširili.
.
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CENIK STORITEV ČIŠČENJA
Osebna vozila
• Zunanje čiščenje
• Notranje čiščenje
• Komplet čiščenje

11,00 €
12,00 €
19,00 €

Karavan vozila
• Zunanje čiščenje
• Notranje čiščenje
• Komplet čiščenje

12,00 €
13,00 €
20,00 €

Enoprostorska in terenska vozila
• Zunanje čiščenje
13,00 €
• Notranje čiščenje
14,00 €
• Komplet čiščenje
23,00 €
Kombi vozila
• Zunanje čiščenje
• Notranje čiščenje (furgon)
• Notranje čiščenje (s sedeži)
• Komplet čiščenje (furgon)
• Komplet čiščenje (s sedeži)

14,00 €
15,00 €
17,00 €
30,00€
35,00 €

Pranje motorja 10,00 €
Pranje podvozja 8,00 €

Globinsko čiščenje
Globinsko čiščenje sedeža 15,00 €
Globinsko čiščenje notranjosti (sedeži, tapete + osnovno kompletno čiščenje) 70,00 €
Kompletno globinsko čiščenje vozila ( sedeži, tapete, preproge, stropne obloge, plastike,
armaturna plošča, prtljažnik) 130,00 €
Poliranje vozila
Hitro poliranje celotnega vozila 50,00 €
Poliranje sprednjega dela vozila 25,00 €
Kompletno poliranje vozila 120,00 €
Poliranje žarometa 7,50 €

Dodatki za vozilo
Dišava za vozilo 3,00 €
Čistilo vetrobranskega stekla 2,00 €/l
Nano premaz vetrobranskega stekla 25,00 €
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Čiščenje zajema:
• Zunanje: visokotlačno čiščenje, šamponiranje, čiščenje pnevmatik, visokotlačno
spiranje, voskanje, ročno brisanje, mazanje gum, zunanje čiščenje stekel.
•

Notranje: sesanje preprog, notranjosti, in prtljažnega prostora, brisanje in nega
armaturne plošče in vseh ostalih delov v notranjosti (uporaba kozmetike), čiščenje
stekel, praznjenje pepelnikov, odišavljenje vozila.

•

Komplet: je sestavljeno iz notranjega in zunanjega čiščenja.

V skladu s 94./1 členom ZDDV-1 firma ni zavezanec za DDV, cenik velja od 18.12.2017 in si
pridržujemo pravico do spremembe.

Avto TADI d.o.o. , Ročna avtopralnica TADI

Kontaktna oseba:

Tadej Mihalič 070 553 335 avtopralnica.tadi@gmail.com
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