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Usługi podstawowe SUV/VANSTANDARDMAŁE
cena PLN cena PLN cena PLN

Mycie zewnętrzne

Pielęgnacja wnętrza

Komplet

70

70

120

80

80

140

90

90

160

Pakiety
Komplet z płynnym woskiem

Komplet z powłoką polimerową

Komplet z twardym woskiem

150

200

260

170

220

280

200

250

300

Komplet z powłoką teflonową 300 320 340

Pakiet „HYDROFOBOWOŚĆ”

Pakiet „ZABEZPIECZENIE”

400

440

420

460

440

480

Pakiet „POŁYSK” 400 420 440

Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja 
płynnego wosku (Luxury Gloss, Fukupika Spray, 
Fusso Coat Speed & Barier)

Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, 
aplikacja powłoki ochronnej stworzonej na bazie 
polimerów (Rain Drop "Bazooka")

Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja 
twardego wosku, dobranego odpowiednio do 
oczekiwań klienta oraz lakieru auta 

Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja 
powłoki teflonowej na bazie twardego wosku Fusso 
Coat 12 Months

Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja 
twardego wosku Water Block Wax, zabezpieczenie
szyb powłoką Glaco, zabezpieczenie reflektorów 
powłoką Glaco Blave, zabezpieczenie opon powłoką 
na bazie silikonu Black Black

Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja 
powłoki teflonowej na bazie twardego wosku Fusso 
Coat 12 Months, zabezpieczenie szyb powłoką Glaco, 
zabezpieczenie reflektorów powłoką Nano Hard Clear, 
zabezpieczenie opon woskiem Tire Black Wax

570550 590

530510 550

530510 550Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja 
twardego wosku Mirror Shine/Kiwami/King of Gloss, 
zabezpieczenie szyb powłoką Glaco, odnowa i 
zabezpieczenie plastików powłoką Nano Hard Plastics, 
zabezpieczenie opon powłoką Digloss Gira Edge

Mycie karoserii, felg, nadkoli, wnęk drzwi, szyb z 
zewnątrz, nabłyszczanie opon

Odkurzanie całego wnętrza, w tym foteli oraz 
dywaników, czyszczenie tworzyw sztucznych 
oraz szyb wewnątrz

Mycie karoserii, felg, nadkoli, wnęk drzwi, szyb wewnątrz oraz
z zewnątrz, nabłyszczanie opon, odkurzanie całego wnętrza, w tym 
foteli oraz dywaników, czyszczenie tworzyw sztucznych

Pakiet pielęgnacji wnętrza z praniem foteli 
lub czyszczeniem foteli skórzanych 270 280 290

Pakiet kompleksowej pielęgnacji 
wnętrza 480 530 580

Odkurzanie całego wnętrza, w tym foteli oraz 
dywaników, czyszczenie tworzyw sztucznych
oraz szyb, pranie foteli/czyszczenie oraz impregnacja 
foteli skórzanych

320310 330

640590 690
Odkurzanie całego wnętrza, w tym foteli oraz 
dywaników, czyszczenie tworzyw sztucznych 
oraz szyb, pranie foteli, pranie elementów tapicerki 
(boczki drzwi, podłokietnik etc.), pranie podłogi, 
słupków, podsufitki oraz ozonowanie

Usługi dodatkoweZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE

Aplikacja powłoki hydrofobowej na szyby (komplet)

Aplikacja powłoki teflonowej na felgi (komplet)

Aplikacja powłoki na zewnętrzne elementy plastikowe (Nano Hard Plastic)

Aplikacja powłoki ochronnej na reflektory (Nano Hard Clear)

Aplikacja powłoki lub wosku na opony (Black 
Black, Tire Wax, 4X-Cleaner)

Usuwanie chemiczne osadu od twardej wody 
(Microliquid Compound)

Usuwanie chemiczne i mechaniczne owadów (glinkowanie 
oraz Microliquid Compound)

Dekontaminacja, usuwanie smoły oraz asfaltu z lakieru

Czyszczenie elementów chromowanych

Aplikacja powłoki hydrofobowej na lusterka zewnętrzne 
(Glaco Mirror Coat Zero)

Usuwanie żywicy z lakieru

Oczyszczanie chemiczne szyb z osadów (Glass Compound Z)

Pranie foteli (cena za 1 fotel)

Pranie elementów tapicerki (boczki drzwi, podłokietnik etc.)

Pranie słupków oraz podsufitki

Pranie podłogi

Czyszczenie i konserwacja elementów tapicerki skórzanej 
(kierownica, boczki drzwi, podłokietnik etc.)

Pranie dywaników (komplet)

Czyszczenie dywaników gumowych (komplet)

Czyszczenie i konserwacja foteli skórzanych (cena za 1 fotel)

Nasi specjaliści odpowiedzą Państwu na każde pytanie i udzielą informacji
o produktach oraz oferowanych usługach.

Wycena usługi wykonywana jest przez naszego eksperta, na podstawie otrzymanego od klienta zlecenia oraz wstępnej 
inspekcji pozostawionego pojazdu.

#WashYourCarLikeANinja myjnia.soft99 Myjnia/Sklep Soft99 myjniasoft99.pl

120 zł

60-120 zł

50-200 zł

70 zł 

60 zł

40 zł

od 50 zł 

150-200 zł

15-30 zł

od 20 zł

80-150 zł

od 20 zł 

20-80 zł

60 zł

60-90 zł

100-140 zł

100-140 zł

50-200 zł

60 zł

60 zł

40 zł

Pakiet kompleksowej pielęgnacji
samochodu 1000 1200 1500

Pełna pielęgnacja zewnętrzna: mycie karoserii, oczyszczanie 
mechaniczne i chemiczne lakieru, jednoetapowa korekta 
lakieru (do 50% zarysowań), aplikacja twardego wosku, 
mycie nadkoli, czyszczenie felg, odnowa plastików zewętrznych, 
wyczernienie opon oraz nadkoli.
Detailingowa pielęgnacja wnętrza: odkurzanie wnętrza, pranie foteli 
materiałowych lub czyszczenie i impregnacja foteli skórzanych, pranie 
elementów tapicerki materiałowej lub czyszczenie i impregnacja skórzanej, 
pranie słupków, podsufitki i podłogi, pranie dywaników, czyszczenie oraz 
odnowa tworzyw sztucznych, mycie szyb. 
Usługa wykonywana jest w naszym studio detailingu, po 
wcześniejszej rezerwacji terminu.

Usuwanie rys z plastików

Czyszczenie i pielęgnacja komory silnika

od 20 zł

100 zł

Zabezpieczenie elementów chromowanych od 40 zł

Ozonowanie wnętrza 100 zł
Usuwanie naklejek Zabezpieczenie elementów materiałowych powłoką Fusso (fotele, dywaniki, podłoga) 190 zł

Usuwanie sierści od 30 zł




