PESU- JA FIKSAUS

HINNASTO
Hinnasto voimassa 20.11.2018 alkaen toistaiseksi. Hintoihin sisältyy alv 24 %.

MAALIPINNAN PUHDISTAVA SAVIKÄSITTELY

AUTON ULKOPINNAT

Alk. 70,00 eur

KESTOPINNOITTEET

AUTON KÄSINPESU
HA alk. 30,00 eur, PA alk. 45,00 eur, talvipesu + 5,00 eur
Säännöllinen pesu hoitaa autosi maalipintaa ja hidastaa ruostumista.

KochChemie 1K-Nano kestopinnoite 280,00 eur

AJOVALOJEN KIILLOTUS
Alk. 65,00 eur
Parantaa valotehoa ja pitää valaisimet puhtaampana.

PIKAVAHA
Alk. 40,00 eur
Kestävä kiilto hyväkuntoiselle maalipinnalle.
Ehostaa myös muovi- ja kumiosat sekä lasit.

AUTON SISÄPINNAT

PUHDISTAVA VAHAUS
Alk. 90,00 eur
Palauttaa kiillon, puhdistaa ja suojaa maalipintaa.
Häivyttää pieniä naarmuja ja hapettumia.

SISÄPUHDISTUS
Alk. 45,00 eur
Imurointi, pölynpyyhintä, lasinpesu, mattojen puhdistus.

KOVAVAHAUS
Alk. 100,00 eur
Äärimmäistä kiiltoa ja kestävyyttä.
Loistava lisäkäsittely puhdistavalla kiiltovahalla esikäsitellylle
maalipinnalle.

100 % CARNAUBAVAHAUS
Alk. 125,00 eur
Täydellinen suojaus ja viimeistely virheettömälle maalipinnalle.
Vanhemmalle autolle suositellaan lisäksi puhdistavaa vahausta.
Näyttelytasoinen lopputulos.

MUOVIOSIEN EHOSTUS
Alk. 35,00 eur
Palauttaa sisustan alkuperäisen loistokkuuden ja saa aikaan likaa
hylkivän pinnan.

VERHOILUN JA PENKKIEN PESU
Alk. 65,00 eur
Puhdas ja raikas lopputulos. Vaatii kuivumisajan.

HAJUNPOISTO/OTSONOINTI

MAALIPINNAN KONEELLINEN KIILLOTUS

Alk. 70,00 eur

Alk. 130,00 eur
Poistaa naarmut, hapettumat ja tahrat.
Välttämätön vanhan tai naarmuisen maalipinnan elvyttämiseksi.
Huom. kiillotettu pinta on aina suojattava vahalla.

MUUT PESUT JA VELOITUKSET
Alustan ja moottorin pesut, nahkaverhoilun hoidot, otsonoinnit,
oviaukkojen ja vanteiden pesut/vahaukset jne. Kysy tarjous!

MUUT TYÖVELOITUKSET
Öljynvaihtotyö sis. suodattimen vaihtotyön alk. 30,00 eur
Huolto-, korjaus- ja asennustyöt alk. 70,00 eur/h

Pidätämme oikeuden hinnantarkistukseen, mikäli auto on poikkeuksellisen likainen tai poikkeaa muutoin tavanomaisesta autosta.
Ajoneuvokohtainen hinta määritellään aina tapauskohtaisesti tarkistamalla auto. Vahaukset ja käsittelyt eivät sisällä auton päältäpesua. Huom. kiillotettu pinta
on aina suojattava vahalla. Maksu käteisellä tai yleisimmillä pankki- ja luottokor teilla. Laskutus ainoastaan sopimusasiakkaille.

Puistolantie 40, 87150 Kajaani
Puh. (08) 629 160 | www.autotema.fi

VUOKRAUS

HINNASTO
Hinnasto voimassa 20.11.2018 alkaen toistaiseksi. Hintoihin sisältyy alv 24 %.
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TRAILERIT / PERÄKÄRRYT

Citroen Jumper (17 m³), rek. 6 hlö:lle, alk. 89,00 eur/vrk.

Venetrailerit alk. 39,00 eur/vrk

MUUT VUOKRAUS
Otsonointilaite hajunpoistoon alk. 70,00 eur/vrk
Märkä/kuivaimuri alk. 20,00 eur/vrk
Painehuuhtelulaite alk. 30,00 eur/vrk (verhoilun pesuun)

Vuokraukset tunniksi, päiväksi, viikoksi tai vaikka kuukausiksi! Kaikilla vuokrattavilla tuotteilla omavastuut.
Maksu käteisellä tai yleisimmillä pankki- ja luottokor teilla. Laskutus ainoastaan sopimusasiakkaille.
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