
Blisnite sa s nami
S NOVOU BLISK CAR WASH SLUŽBOU 

Umytie exteriéru
• vyčistenie kolies (diskov),

ošetrenie bočníc pneumatík,

• vyčistenie rámov dverí,
odstránenie hmyzu, aplikácia
tekutého vosku, vysušenie

• vyčistenie vonkajších okien
a zrkadiel

• čas čistenia 30—45 min.

Vyčistenie interiéru
• vysávanie podlahy, kobercov,

sedadiel, batožinového priestoru
a odkladacích priestorov,

• vyčistenie rohoží, utretie
plastových častí a palubovky

• vyčistenie vnútorných okien
a zrkadiel, aplikácia parfému

• čas čistenia 30—45 min.

Umytie komplet
• umytie exteriéru + interiéru

• čas čistenia 60—90 min.

Tepovanie interiéru
• zahŕňa Umytie komplet

• tepovanie textilných častí
vrátane hĺbkového čistenia
a ošetrenia koženého interiéru

• čas čistenia 2—3 h. a schnutie

Umytie Exteriéru

11,67 €
13,33 €
15,— €

Umytie Interiéru

15,— €
15,83 €
20,— €

Umytie komplet

25,— €
26,67 €
29,17 €

Tepovanie interiéru

64,17 €
71,67 €
77,50 €

auto malé

auto stredné

auto veľké

Štandardná doba od objednávky do vykonania služby je 48 hodín (nie je však garantovaná). Cena služby sa môže zvýšiť pri nadmer-
nom znečistení. Zvýšenie ceny bude oznámené pred vykonaním služby. Čas čistenia je orientačný a závislý od znečistenia a typu vozidla. 
Príplatok za oblasti, ktoré nie sú uvedené v cenníku konzultujte telefonicky. Malé autá sú napr. VW up a Golf, Škoda Fabia, BMW 1, AUDI A1, 
A2 a A3, KIA Cee’d, Opel Corsa, Astra a pod. Stredné sú napr. VW Golf variant, Phaeton, Škoda Fabia combi, Octavia a Superb, Kia Cee‘d 
kombi, Opel Insignia a Astra combi, BMW 3, 5 a 7, Audi A4, A5, A6, A7, A8. Veľké sú napr. AUDI Q5 a Q7, BMW X5, X6 a X7, VW Tuareg, 
Mercedes ML, GL, Sprinter a pod. Všetky ceny sú bez 20% DPH.

Najväčšia sieť ručných autoumyvární Blisk 
ponúka klientom Business Lease exkluzívne 
služby v parkovacích priestoroch bratislavských 
nákupných centier.

Služby je možné využiť s pristavením vozidla 
osobne priamo do vybranej prevádzky.

Pri objednávaní vozidla na umytie / čistenie jjee  ddôôlleežžiittéé  oozznnáámmiiťť,,  žžee  ssttee  kklliieennttoomm  BBuussiinneessss  LLeeaassee  SSlloovvaakkiiaa.. 



Blisnite sa s nami
S NOVOU BLISK CAR WASH SLUŽBOU 

    BLISK AVION
avion@blisk.sk • 0917 502 602
po—ne 09:00—21:00

    BLISK BORY MALL
bory@blisk.sk • 0915 312 429
po —pia 10:00—21:00, so—ne 09:00—21:00

    BLISK CENTRAL
central@blisk.sk • 0948 779 855
po —pia 08:30—20:30, so—ne 09:00—21:00

    BLISK PLYNÁRENSKÁ
plynarenska@blisk.sk • 0917 501 601
po —pia 07:30—17:00

POSTUP OBJEDNANIA

• Objednajte sa na telefónom čísle prevádzky,
ktorá vám vyhovuje

• Po dohode dovezte auto na vybranú
prevádzku

UMYTIE U ZÁKAZNÍKA

• pri objednávkach nad 100 EUR bez DPH (t.j.
2 – 3 vozidlá podľa zvoleného programu)
ponúka Blisk chemické umytie vozidla
priamo u zákazníka

• objednávky na tel.č. 0918 640 647
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