Motor-Car Prešov, s. r. o.
Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, Hyundai
Autorizovaný servis Setra, Fuso, MAN,NEOPLAN

CENNÍK ČISTENIA A UMÝVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Základný balík exteriér
❖ predumývač - aktívna pena + odstránovač hmyzu
❖ opláchnutie vysokým tlakom
❖ ručné umytie karosérie a diskov
❖ opláchnutie vysokým tlakom
❖ nános tekutého vosku
❖ osušenie karosérie a vnútorných prahov

Model
A,B,GLA,CLA,I10,I20
15€
C, E, GLB, CLS, i30, i40
20€
G,GLE, GLC, GLK,GLS, S, ix35,
ix55, Tucson,
Santa fe
25€
Dodávkové /viacmiestné
od 25€

❖ ošetrenie pneumatík

Model

❖ vysávanie interiéru, kufra a koberčekov
Ceny ako pri modeloch v
základom balíku
exteriéru

❖ čistenie a ošetrenie interiérových častí
❖ čistenie pedálov

Dodávkové/viacmiestné
od 15€, +5€ za každý ďalší rad
sedadiel

❖ vyčistenie okien zvnútra
❖ opláchnutie gumenných rohoží

A,B,GLA,CLA, i10, i20
85€ látka / 70€ koža

Detailný balík interiér

C, E, GLB, CLS, i30, i40
105€ látka / 90€ koža

❖ vysávanie interiéru, kufra a koberčekov
❖ tepovanie interiéru (sedadlá, podlaha,
kufor, stropnica)

Doba umytia je cca. 45 – 60 minút

❖ detailné čistenie interiéru (obloženie dverí,
prístrojová doska, stredový panel...)

Doplnkové služby exteriér
❖ odstránenie náletovej hrdze / asfaltu

Základný balík interiér

Cena od 10€ / individuálne
podľa znečistenia

Doba čistenia cca. 30 minút / podľa rozsahu znečistenia

❖ vyčistenie okien zvnútra
Doba čistenia závisí od rozsahu znečistenia

G,GLE, GLC, GLK,GLS, S, ix35,
ix55, Tucson, Santa fe
125€ látka / 110€ s koža
Dodávkové / viacmiestné
od 50€, +25€ za každý ďalší rad
sedadiel

Ceny v cenníku sú uvedené s DPH.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 11417/P
IČO: 36 458 236, DIČ: 2020007011, IČ DPH: SK2020007011
Mercedes-Benz - je registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart Nemecko

Motor-Car Prešov, s. r. o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov, Slovensko
Telefón
+421 51 77 32 833
Telefax +421 51 77 21 887
www.motorcarpresov.sk

