
Ceník služeb - Celkové čištění vozidla pomocí suchého ledu
Uvedené ceny jsou platné pro běžně znečištěné vozidlo.

Příplatky:
SUV, MPV, dodávky, mikrobusy:  + 25%
Dlouhodobě neudržovaný interiér vozidla
(mastnota, zvířecí srst, plísně... ):  + 20 - 50%

Příplatkové čištění se provádí po dohodě s klientem / majitelem 
vozidla.

Zapůjčení vozidla:
Po dobu opravy Vám velice rádi zapůjčíme 
vozidlo POUZE za projeté PHM 
V případě nedoplnění PHM do zapůjčených 
vozidel je při navrácení vozidla účtován poplatek 
za kilometry:  4,00 Kč/km projeté (vč. DPH)

Individuální čištění (vč. DPH): 

práce ( :bez suchého ledu) 
práce a čištění suchým ledem : 28,00 Kč/min

8,00 Kč/min

www.doktor-dulek.cz
Tel. zdarma: 800 800 805

UPOZORNĚNÍ:
Služby čistění vozidel pomocí suchého ledu, 
čištění a renovace kůže a detailní opravy laku 
provádíme prozatím pouze v naší provozovně 
v Hradci Králové

Doktor Důlek s.r.o.
Pospíšilova 1236/18a

500 03 Hradec Králové

Opravy
důlků
na karoserii

ledem
suchým
Čištění

Zvýhodněné cenové balíčky
Cena vč. 

DPH

Kombi 1 (ruční mytí bez použití suchého ledu) 950,00
Kombi 2 2.470,00
Kombi 3 3.160,00
Kombi 4 3.990,00

Pro vozové parky vypracujeme individuální nabídku

Popis

Čištění klasickou metodou
x x x x Ruční mytí karoserie, včetně rámů dveří a osušení mikrovláknovým ručníkem
x x x x Mytí a leštění oken zevnitř a zvenku
x x x x Kompletní vysátí vozidla
x Čištění plastových částí interiéru včetně impregnace

Hloubkové čištění s použitím suchého ledu
x x x Čištění čalounění a vnitřních částí dveří suchým ledem (včetně 5ých dveří)
x x x Hloubkové čištění plastových částí interiéru suchým ledem včetně impregnace
x x x Čištění palubní desky
x x x Čištění středního panelu
x x x Čištění spodního plastového vstupu dveří
x x x Čištění látkových sedadel suchým ledem, včetně vodících kolejnic sedadel

Čištění a renovace kožených sedadel viz samostatný ceník "Čištění kůže"
x x x Čištění  L+P předního sedadla
x x x Kompletní čištění zadního sedadla

x x Čištění pantů dveří suchým ledem
x Čištění koberců suchým ledem

x x Čištění zavazadlového prostoru suchým ledem
x x x ZDARMA BONUS - Čištění plnícího hrdla nádrže suchým ledem

x Čištění motoru a motorového prostoru suchým ledem

Odstranění vzdušné koroze na karoserii:
od 1800,- Kč do 3000,- Kč


