
EXPRESS

ekspresowe mycie 
karoserii bez suszenia.

mycie karoserii z woskiem,
suszenie, mycie felg.

PROGRAM I

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

PROGRAM II

Czas 10-15min
(Duże i Maxi +10min)

Czas 20-25min
(Duże i Maxi +15min)

Czas 30-40min
(Duże i Maxi +20min)

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

PROGRAM III
Czas 35-45min
(Duże i Maxi +25min)

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

PROGRAM IV
Czas 45-60min
(Duże i Maxi +30min)

15zł 35zł20zł 25zł
Małe MaxiŚrednie Duże

35zł 55zł40zł 50zł
Małe MaxiŚrednie Duże

50zł 70zł55zł 66zł
Małe MaxiŚrednie Duże

55zł 80zł65zł 75zł
Małe MaxiŚrednie Duże

65zł 95zł75zł 85zł
Małe MaxiŚrednie Duże

Komplet pranie od 320 zł - 5 os. | od 450 zł - 7 os. (mycie auta w cenie kompletu).
Komplet skóry od 420 zł - 5 os. | od 550 zł - 7 os. (mycie auta w cenie kompletu).

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

PROGRAMY PODSTAWOWE

150zł
300zł

80zł
80zł
60zł
60zł
30zł

20min 80zł

lub...

*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 Myjnia



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

COMFORT
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!

LIFE
Czas 1-2 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 zapachów +80zł 

PRESTIGE
Czas 2-4 godz
(Duże i Maxi +1 godz)

170zł 250zł190zł 220zł
Małe MaxiŚrednie Duże

250zł 350zł300zł 320zł
Małe MaxiŚrednie Duże

350zł 550zł420zł 470zł
Małe MaxiŚrednie Duże

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.

PROGRAMY TEMATYCZNE Cennik Myjnia



- 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 DETAILINGOWE
Czas usługi 1h

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

Małe MaxiŚrednie Duże

60zł 70zł 80zł 90zł

Małe MaxiŚrednie Duże

100zł 110zł 120zł 130zł

MYCIE + CZYSZCZENIE DETAILINGOWE
Czas usługi 2h

- 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

- Ceramic pro Sport dodatek do powłoki co 3 m-ce +70zł

Dodatki:

- Wosk premium lub concours od 100zł

*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 usługAUTODETAILING



*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.

II - etapowa 

od 990 zł

I - etapowa 

od 600 zł

III - etapowa 

od 1290 zł

*podane ceny są cenami netto

Korekta lakieru

I - etapowa korekta lakieru: 
Usuwa do 30% zarysowań oraz zmatowienia spowodowane
promieniami UV lub zarysowania powstałe podczas użytkowania np. w trakcie nieprawidłowego 
sposobu mycia samochodu. Zalecana dla pojazdów nowych lub z niewielkim przebiegiem.

II - etapowa korekta lakieru: 
Usuwa wszystkie drobne zarysowani i zmatowienia powstałe na lakierze. Dodatkowo usuwa głębsze 
uszkodzenia lakieru powstałe w wyniku czynników zewnętrznych jak np. rysy po paznokciach 
w wnękach klamek i klapie bagażnika oraz nie wielkie zarysowania od gałęzi roślin.

III - etapowa korekta lakieru: 
Usuwa najgłębsze uszkodzenia pierwszej warstwy lakieru tj. przetarcie parkingowe, akty wandalizmu, 
wypiaskowane elementy karoserii, wżery po ptasi odchodach i owadach.

Co daje nam 
korekta lakieru?

Cennik usługAUTODETAILING



*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 usługAUTODETAILING

Powłoki ceramiczne

Pakiet 
lakier

Opcja nr 1

Pakiet 
Full

Opcja nr 2

Pakiet Full zawiera zabezpieczenie: 
lakier, felgi, skóry, szyby, plastiki

Ceramic PRO
Medium 9H

(2 letnia)

od 1590 zł

Ceramic PRO
9H

(4 letnia)

od 2590 zł

lub

Ceramic PRO
Medium 9H

(2 letnia)

od 2650 zł

Ceramic PRO
9H

(4 letnia)

od 3600 zł

lub

*podane ceny są cenami netto

*podane ceny są cenami netto

• wzmocnienie lakieru o 50%
• bardzo ułatwia mycie oraz usuwanie zabrudzeń
• nieustanna ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska,
• nadaje piękny i trwały połysk, wspaniałą gładkość powierzchni,
• łatwość w usuwaniu zabrudzeń drogowych,
• super efekt hydrofobowości (ponad 100 stopniowy kąt odpychania wody),
• zapobieganie korozji i oksydacji lakieru (utlenianie),
• chroni przed promieniami UV,
• lakier dużo bardziej odporny na zarysowanie, mocną chemię do mycia.



Cennik usługAUTODETAILING

Bezbarwne folie ochronne

od 2700 zł netto

Zestaw FRONT BIKINI
Folia: maska bikini, błotniki bikini, lampy przód, 
klamki, lusterka, zderzak przód, słupki BlackPiano

OPCJA I 

od 4500 zł netto

Zestaw FULL FRONT
Maska, błotniki przód, lampy przód, 
klamki, lusterka, zderzak przód, słupki BlackPiano

OPCJA II 

od 14 500 zł netto

Zestaw FULL BODY
Zabezpieczenie całej karoserii samochodu.
W CENIE PAKIET ZABEZPIECZENIA 
ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

OPCJA III 


