
Mycí programy
Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Program 5

 ruční mytí vozu
 mytí disků a podběhů, odstranění hmyzu
 ošetření karoserie tekutým voskem
 ruční vysušení karoserie včetně vnitřních hran dveří a prahů
 ošetření pneumatik 30–40 min.    595,–

 ruční mytí vozu
 mytí disků a podběhů, odstranění hmyzu
 ošetření karoserie tekutým voskem
 ruční vysušení karoserie včetně vnitřních hran dveří a prahů
 luxování interiéru a zavazadlového prostoru
 ošetření přístrojové desky utěrkami z mikrovlákna
 ošetření pneumatik 60 min.    890,–

 ruční mytí vozu
 mytí disků a podběhů, odstranění hmyzu
 ošetření karoserie tekutým voskem
 ruční vysušení karoserie včetně vnitřních hran dveří a prahů
 luxování interiéru a zavazadlového prostoru
 ošetření vnitřních plastových dílů autokosmetikou
 vyčištění skel vozu 
 ošetření pneumatik 2 hod.   1495,–

 ruční mytí vozu
 mytí disků a podběhů, odstranění hmyzu
 ošetření karoserie tekutým voskem
 ruční vysušení karoserie včetně vnitřních hran dveří a prahů
 luxování interiéru a zavazadlového prostoru
 čištění a tepování sedadel, koberců, čalounění, stropnice a zavazadlového prostoru
 čištění a ošetření vnitřních plastových dílů autokosmetikou
 vyčištění skel vozu
 ošetření pneumatik 5 hod.   3995,–

 ruční mytí vozu
 mytí disků a podběhů, odstranění hmyzu
 ruční vysušení karoserie včetně vnitřních hran dveří a prahů
 ošetření karoserie speciálním voskem s nanotechnologií
 ošetření pneumatik 3 hod.   1995,–

 čištění a desinfekce klimatizace 30 min.   795,–
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Spyker

Doplňkové služby

Program Clima Air

 mytí motoru (bez záruky) 595,–
 mytí disků  595,–
 mytí gumových koberečků 50,–
 vyčištění skel vozu 195,–
 impregnace kůže 695,–

Uvedené ceny včetně 21% DPH

vozy MPV, SUV, 4x4 příplatek 20%
silně znečištěné vozy  příplatek 25%

užitkové vozy příplatek 30%
změna cen a programů vyhrazena
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SWISSVAX je unikátní systém automobilové péče té nejvyšší kvality. Zaměstnanci AUTOZIPO jsou proškoleni firmou 
SWISSVAX. Informace o SWISSVAX programech čištění a údržby Vám rádi poskytneme na požádání. SWISSVAX  
produkty si můžete zakoupit v našem obchodě nebo prostřednictvím internetových stránek www.SWISSVAX.cz

SWISSVAX Česká republika a Slovensko
Plzeňská 486 tel.: +420 737 666 644
267 01 Králův Dvůr www.SWISSVAX.cz


