Programy podstawowe
EXPRESS

Cennik Myjnia

Małe

Średnie

Duże

Maxi

15zł

20zł

25zł

35zł

Małe

Średnie

Duże

Maxi

35zł

40zł

50zł

55zł

Małe

Średnie

Duże

Maxi

45zł

50zł

60zł

65zł

Małe

Średnie

Duże

Maxi

50zł

60zł

70zł

75zł

Małe

Średnie

Duże

Maxi

60zł

70zł

80zł

90zł

Czas 10-15min

(Duże i Maxi +10min)

ekspresowe mycie
karoserii bez suszenia.

PROGRAM I
Czas 20-25min

(Duże i Maxi +15min)

mycie karoserii z woskiem,
suszenie, mycie felg.

PROGRAM II
Czas 30-40min

(Duże i Maxi +20min)

mycie karoserii z woskiem, suszenie, odkurzanie,
mycie felg, firmowy zapach.

PROGRAM III
Czas 35-45min

(Duże i Maxi +25min)

mycie karoserii z woskiem, suszenie, odkurzanie,
szyby wewnętrzne lub plastiki, mycie felg, firmowy zapach.

PROGRAM IV
Czas 45-60min

(Duże i Maxi +30min)

mycie karoserii z woskiem, suszenie, odkurzanie,
szyby wewnętrzne, plastiki, mycie felg, firmowy zapach.

Komplet pranie od 280 zł - 5 os. | od 380 zł - 7 os. (mycie auta w cenie kompletu).
Komplet skóry od 400 zł - 5 os. | od 450 zł - 7 os. (mycie auta w cenie kompletu).
lub...
pranie siedzeń (siedzenie 1 szt/50zł, kanapa 100zł)
czyszczenie + konserwacja siedzeń skórzanych
pranie podłogi
pranie podsufitki
pranie drzwi
pranie bagażnika
pranie dywaników
OZONOWANIE AUT 1 sesja

150zł
260zł
80zł
80zł
60zł
70zł
20zł
20min 80zł

*Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność oferty. Aby sprawdzić aktualność cen i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy,
z którego pochodzi oferta.

Programy tematyczne
COMFORT

Cennik Myjnia

Małe

Średnie

Duże

Maxi

150zł

170zł

200zł

220zł

Czas 1-2 godz

(Duże i Maxi +1 godz)

mycie karoserii, suszenie, nabłyszczanie, odkurzanie,
mycie plastików, mycie szyb: zewnątrz, wewnątrz, odświeżanie tapicerki,
dezynfekcja wentylacji, odświeżenie dywaników, mycie felg, firmowy zapach.
Ozonowanie (1 sesja - 15min) - usuwanie bakterii, zarazków, grzybów,
odkażanie klimatyzacji +70zł

LIFE

Małe

Średnie

Duże

Maxi

230zł

280zł

300zł

330zł

Czas 1-2 godz

(Duże i Maxi +1 godz)

mycie karoserii, suszenie, odkurzanie, mycie plastików wewnątrz / kokpit,
mycie szyb zewnątrz oraz wewnątrz, woskowanie ręczne zabez. zima / lato,
nabłyszczanie plastików zewnętrznych, mycie felg, nabłyszczanie opon,
nabłyszczanie chromów, firmowy zapach.
Dekontaminacja w cenie usługi!

PRESTIGE

Małe

Średnie

Duże

Maxi

280zł

350zł

400zł

450zł

Czas 2-4 godz

(Duże i Maxi +1 godz)

mycie karoserii, suszenie, odkurzanie, mycie plastików,
mycie szyb zewnątrz oraz wewnątrz, mycie felg, woskowanie ręczne zabez. zima / lato,
nabłyszczanie plastików zewnętrznych, nabłyszczanie opon, nabłyszczanie chromów,
odświeżanie tapicerki, dezynfekcja wentylacji, odświeżenie dywaników, firmowy zapach,
dekontaminacja - glinkowanie, cleaner oczyszczanie lakieru.
Ozonowanie - odgrzybianie, usuwanie brzydkich zapachy +80zł

Eltore Garage nie odpowiada za:
1. USZKODZENIA POWSTAŁE PRZED
WYKONANIEM USŁUGI.
2. USZKODZENIA LAKIERU PODCZAS MYCIA
WYNIKAJĄCE ZE ZŁEGO STANU LAKIERU LUB
USZKODZEŃ LAKIERU PRZED WYKONANIEM
USŁUGI
3. RZECZY POZOSTAWIONE W
SAMOCHODZIE BEZ POWIADOMIENIA
KIEROWNIKA FIRMY.

*Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność oferty. Aby sprawdzić aktualność cen i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy,
z którego pochodzi oferta.

Usługi dodatkowe

Cennik usług

Odkurzanie
Plastiki wewnętrzne / kokpit
Szyby wewnętrzne
Odkurzanie po zwierzętach
Doczyszczanie plastików
Mycie felg
Doczyszczenie felg
Nabłyszczanie plasitków zewnętrznych
Nabłyszczenie opon
Usuwanie żywicy, asfaltu, naklejek, gumy
Mycie silników (na odpowiedzialność klienta)
Usuwanie naklejek po rejestracji
Czyszczenie skór
Zabezpieczenie skór
Zabezpieczenie konserwacja colourlock
Niewidzialna wycieraczka (przednia szyba)
Niewidzialna wycieraczka (przód)
Polerowanie reflektorów 2 szt
Ozonowanie 15 min - 1 sesja
Ozonowanie mieszkań 1m2
Klimatyzacja nabicie
Klimatyzacja czynnik każde 100 gr
Przygotowanie do sprzedaży + foto

5 os. 20zł | 7 os. 30zł
5 os. 20zł | 7 os. 30zł
5 os. 20zł | 7 os. 30zł
30zł
20zł
20zł
50zł
od 20zł
6zł
do uzgodnienia (od 20zł za element)
70zł
15zł
150zł
50zł
100zł
50zł
150zł
150zł
80zł
3zł
150zł
30zł
cena po oględzinach

Dojazd do klienta

Podział wosków ręcznych
Auto małe
Auto średnie
Auto duże
Auto maxi

20zł

3 mięsięczny

4-6 mięsięczny

12 mięsięczny

100zł
150zł
200zł
250zł

150zł
200zł
250zł
300zł

250zł
300zł
350zł
400zł

WULKANIZACJA | OPONY
WYMIANA STALOWE
WYMIANA ALUMINIOWE DO 16 cali powyżej 10 zł za 1 cal
PRZEKŁADKA STAL
PRZEKŁADKA ALUMINIUM
NAPRAWA OPONY 1 SZT
PRZECHOWANIE
WYWAŻENIE KOŁA STAL - 1 szt
WYWAŻENIE KOŁ A ALUMINIUM - 1 szt
NOWE WENTYLE 1 SZT
DOPŁATA DO RUNONFLAT
DOPŁATA DO OPON Z CZUJNIKAMI

60zł
80zł
50zł
60zł
50zł
70zł | 50zł
15zł
20zł
5zł
5zł
5zł

*Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność oferty. Aby sprawdzić aktualność cen i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy,
z którego pochodzi oferta.

Auto Detailing
KOREKTA LAKIERU
1-etapowa (30-50% rys) - auta nowe / do 30 tyś km
3-etapowa (~ 85 % rys) - auta używane
4-etapowa (~ 98 % rys) - auta używane / kolekcjoner

Cennik usług

Małe

Średnie

Duże

Maxi

400zł 600zł
790zł 990zł
990zł 1190zł

500zł 700zł
890zł 1090zł
1190zł 1390zł

600zł 800zł
990zł 1190zł
1390zł 1590zł

1090zł 1290zł

700zł 900zł
1590zł 1790zł

*cena korekty lakieru w pakiecie z zabezpieczeniem Ceramic PRO

ZABEZPIECZENIE LAKIERU

Małe

Średnie

1. Ceramic Pro Light 2/1 (2 letnia) - czas usługi 1-2 dni

990zł

1090zł

1190zł

1290zł

2. Ceramic Pro 9H Medium 2/1 (2 letnia) - czas usługi 1-2 dni

1490zł

1590zł

1790zł

1990zł

3. Ceramic Pro 9H Strong 4-1 (4 letnia) - czas usługi 2-3 dni

2490zł

2590zł

2790zł

4. Ceramic Pro 9H Strong Dodatkowa warstwa

COROCZNA KONSERWACJA

Duże

400zł

Małe

Maxi

3190zł
600zł

Średnie

Duże

Maxi

1. Ceramic Pro Light

290zł

360zł

400zł

430zł

2. Ceramic Pro 9H Strong

400zł

500zł

600zł

700zł

70zł

70zł

90zł

90zł

3. Ceramic Pro Sport

* jeśli lakier nie był używany wg zaleceń firmy Ceramic PRO
do konserwacji rocznej może dojść opłata przygotowania powierzchni

ZABEZPIECZENIE FELG (4 szt)

Małe

Średnie

Duże

Maxi

Średnie

Duże

Maxi

1. Ceramic Pro light - czas usługi 1 dzień

300zł

2. Ceramic Pro 9H - czas usługi 1 dzień

500zł

ZABEZPIECZENIE TAPICERKI

Małe

1. Skóry - czyszczenie + konserwacja (do 12 miesięcy)

300zł

350zł

400zł

450zł

2. Materiał - czyszczenie + konserwacja (do 12 miesięcy)

400zł

500zł

600zł

700zł

400zł

150zł

350zł

5. Zabezpieczenie vinylu i gumy czyszczenie + konserwacja

od 200zł

do 400zł

6. Zabezpieczenie dachu/carbio czyszczenie + konserwacja

od 300zł

do 400zł

PAKIETY nowe auta (używane wymagana korekta)

Małe

Średnie

Duże

Maxi

Strong 4/1 9H | Felgi + Skóry + Materiał + Plastik + Szyby (wszystkie)

3300zł

3600zł

4000zł

4400zł

Medium 2/1 9H | Felgi + Skóry + Materiał + Plastik + Szyby (wszystkie)

2350zł

2650zł

3000zł

3300zł

Llight 2x Light | Felgi + Skóry + Materiał + Plastik + Szyby (wszystkie)

2000zł

2200zł

2500zł

2750zł

4. Zabezpieczenie szyb (przednia / wszystkie / wszystkie + dach)

*Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność oferty. Aby sprawdzić aktualność cen i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy,
z którego pochodzi oferta.

Auto Detailing

Cennik usług

MYCIE DETAILINGOWE
Czas usługi 1h

Małe

Średnie

Duże

Maxi

60zł

70zł

80zł

90zł

Małe

Średnie

Duże

Maxi

100zł

110zł

120zł

130zł

- pianowanie karoserii oraz felg
- dokładne spłukanie, szczeliny, progi
- użycie wiader Grit Guard oraz rękawicy z naturalnym włosiem
- mycie szamponem o neutralnym PH - Mr Pink Chemical Guys
- czyszczenie przy pomocy pędzelków, szczelin, nadkoli, grila, znaczków
- dokładne spłukanie
- osuszenie ręcznikami waflowymi + sprężone powietrze
- dressing opon, plastików zewnętrznych
- nabłyszczanie chromów

MYCIE + CZYSZCZENIE DETAILINGOWE
Czas usługi 2h

zewnątrz
- pianowanie karoserii oraz felg
- dokładne spłukanie, szczeliny, progi
- użycie wiader Grit Guard oraz rękawicy z naturalnym włosiem
- mycie szamponem o neutralnym PH – Mr Pink Chemical Guys
- czyszczenie przy pomocy pędzelków, szczelin, nadkoli, grila, znaczków etc.
- dokładne spłukanie
- osuszenie ręcznikami waflowymi + sprężonym powietrzem
wewnątrz
- odkurzenia wnętrza
- usunięcia pyłów oraz kurzu ze szczelin (tornador + pędzelek)
- oczyszczenia i zabezpieczenia tworzyw dressingiem
- oczyszczenia dywaników tornador
- drobiazgowego zajęcia się detalami jak pedały, szybki, nawiewy etc.
- dressing opon, plastików zewnętrznych
- nabłyszczanie chromów
- zapach firmowy

Dodatki:
- Dekontaminacja, precyzyjne czyszczenie i odtłuszczanie karoserii i felg ze smoły, asfaltu etc. usuwanie zanieczyszczeń organicznych
żywicy, ptasich odchodów, owadów usuwanie lotnej rdzy oraz opiłków metali od +100zł
- Wosk premium lub concours od 100zł
- Ceramic pro Sport dodatek do powłoki co 3 m-ce +70zł

*Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność oferty. Aby sprawdzić aktualność cen i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy,
z którego pochodzi oferta.

Cennik Moto
Mycie
podstawowe
New sezon

Oczyszczenie + Odświeżenie

Cennik usług

Czas 30-45min

50zł

Czas 1-2 godz

od 250zł

Mycie detali, zakamarków, kół, felg, silnika, chromów, końcówek wydechu z zachowaniem niezbędnych środków
ostrożności względem budowy danego motocykla. Zabezpieczenie lakieru Quick Detailerem lub Woskiem.
Dresing na opony.

Shine

Zawiera program New Sezon oraz...

Czas 3-4 godz

od 350zł

- Wieloetapowe mycie w systemie Dwóch Wiader z zastosowaniem separatorów brudu Grit Guard
oraz szamponem o neutralnym ph.
- Chemiczne oczyszczenie powierzchni lakieru oraz elementów chromowanych z:
- soków z drzew,
- drobinek asfaltu,
- opiłków i cząsteczek metalicznych,
- smoły,
- usunięcie lotnej rdzy.
- Dekontaminacja lakieru (glinkowanie - usunięcie wszelkich pozostałych zanieczyszczeń).
- Chemiczne oczyszczenie i przygotowanie powierzchni lakierowanej do aplikacji wysokiej klasy wosku.
- Oczyszczenie oraz zabezpieczenie elementów skórzanych i winylowych.
- Woskowanie lakieru.
- Dresing na opony oraz na plastikowe elementy.

Premium

Zawiera program Shine oraz...

Czas 1 dzień

od 590zł

- Korekta powłoki lakierniczej, niwelująca większość zarysowań oraz hologramów (tzw. swirli).
- Zabezpieczenie felg woskiem klasy premium.

Moto Eltore

Zawiera program Premium oraz...

Czas 1-2 dni

od 850zł

To co zawarte w programie Shine & Premium oraz Ceramic Pro Najlepszej powłoki Ceramicznej na rynku.
Nałożenie naszej powłoki na karoserię motocykli oraz aut daje pełną ochronę przed mikrozarysowaniami, utratą
świeżości lakieru, promieniowaniem UV oraz wszelkimi innymi szkodliwymi czynnikami, na które narażone są pojazdy
w czasie użytkowania. Pełna ochrona występuje w dwóch wariantach – na 3 oraz na 5 lat! Powłoka nie zmyje się
w tym czasie jak dostępne woski ani się nie zetrze – można ją jedynie spolerować. Aplikacja powłoki Ceramic Pro
wyciąga głębię koloru oraz jego blask (Efekt lustra), dodatkowo czyniąc powierzchnię o wiele łatwiejszą w utrzymaniu
(Efekt hydrofobowy + Efekt samooczyszczania). Istnieje możliwość zabezpieczenia powłoką 5 letnią za dopłatą 600zł
brutto. ZABEZPIECZENIE SZYBKI KASKU w cenie zestawu.

Dodatkowe możliwości:
- Korekta Szybki w kasku w zależności od stanu szybki, cena przy ogledzinach.
- Lakierowanie motocykli, owiewki, baków. Wg projektu, wg wzoru oryginalnego lakieru
- Renowacja starych motocykli.
- Renowacja skórzanych siedzeń, sakiew
- Usuwanie rys systemem SSR
- Usuwanie wgniecen bez lakierowania PDR

*Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność oferty. Aby sprawdzić aktualność cen i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy,
z którego pochodzi oferta.

