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ZIMNY AUTO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 142/146 

 

Pakiety zabezpieczenia powłoką ceramiczną 
 

Nazwa pakietu Cena 

Silver 3 300 zł 

Podstawowa powłoka ceramiczna minimalizująca powstawanie mikro zarysowań i 
utratę koloru, skutecznie chroni przed osadami organicznymi, mineralnymi, 
chemicznymi i korozją. Gwarancja 3 lata. 

Gold 4 300 zł 

Wzbogacona powłoka ceramiczna dodatkowo nadająca maksymalną śliskość oraz 
bardzo wysoką hydrofobowość przy jeszcze większej odporności na efekty 
użytkowania samochodu. Gwarancja 6 lat. 

Platinum 5 400 zł 

Najbardziej zaawansowana powłoka ceramiczna, posiadająca ekstremalną 
wytrzymałość, dająca maksymalną ochronę, dodatkowo zwiększająca głębie i 
intensywność koloru. Gwarancja dożywotnia. 

 

Pakiety zmiany koloru  
 

Nazwa pakietu Cena 

Całe auto 13 000 zł 

Zakres: wszystkie zewnętrzne lakierowane elementy. 

Dach 1 750 zł 

Zakres: powierzchnia dachu. 

Dechroming 1 750 zł 

Zakres: listwy wokół szyb, dekory. 

Oznaczenia 450 zł 

Zakres: jedna sztuka oznaczenia modelu lub marki. 

Komplet felg 3 000 zł 

Zakres: ewentualny demontaż i montaż opon wraz z wyważeniem, piaskowanie, 
ewentualna naprawa, lakierowanie proszkowe. 
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Pakiety zabezpieczenia folią samoregenerującą (gwarancja 10 lat) 
 

Nazwa pakietu Cena 

Basic 2 500 zł 

Zakres: lampy, lusterka, wnęki klamek, słupki boczne (piano black), progi 
wewnętrzne, ranty drzwi, próg załadunkowy zderzaka tylnego. 

Front 5 500 zł 

Zakres: lampy, lusterka, wnęki klamek, słupki boczne (piano black), progi 
wewnętrzne, ranty drzwi, próg załadunkowy zderzaka tylnego, maska, zderzak 
przedni. 

Full Front 7 500 zł 

Zakres: lampy, lusterka, wnęki klamek, słupki boczne (piano black), progi 
wewnętrzne, ranty drzwi, próg załadunkowy zderzaka tylnego, maska, zderzak 
przedni, błotniki przednie, słupki A, nadszybie. 

Full Car 18 000 zł 

Zakres: wszystkie lakierowane elementy z zewnątrz oraz lampy przednie, lusterka 
zewnętrzne, słupki boczne (piano black), progi wewnętrzne plus pakiet 
zabezpieczenia powłoką ceramiczną felg, lamp tylnych, szyb, przeszkleń, elementów 
z tworzyw sztucznych, wnętrza pojazdu wraz z bagażnikiem). 

Przednia szyba 2 300 zł 

Zakres: zabezpieczenie folią ochronną samoregenerującą przedniej szyby. 

Interior 2000 zł 

Zakres: pakiet zabezpieczenia folią ochronną samoregenerującą wyświetlaczy oraz 
elementów lakierowanych wnętrza. 

 

Pakiety przyciemniania 
 

Nazwa pakietu Cena 

Szyby 3 1 600 zł 

Zakres: szyba wsteczna, szyby tylnych drzwi. 

Szyby 5 1 100 zł 

Zakres: szyba wsteczna, szyby tylnych i przednich drzwi. 

Lampy 1 000 zł 

Zakres: komplet lamp przednich lub tylnych. 
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Pakiety kosmetyczne 
 

Nazwa pakietu Cena 

Detailingowe mycie auta 300 zł 

Zakres: 

• dekontaminacja, deironizacja lakieru, 

• kompleksowe mycie nadwozia wraz z wnękami - nakładanie hydrowosku, 
wycieranie i osuszanie karoserii. 

Kompleksowe sprzątanie wnętrza 750 zł 

Zakres: 

• czyszczenie deski rozdzielczej i stałych elementów wyposażenia wnętrza z 
tworzyw sztucznych wraz z konserwacją, 

• czyszczenie skórzanych elementów wyposażenia wnętrza wraz z 
konserwacją, 

• odkurzanie wnętrza pojazdu i bagażnika, 

• mycie i odtłuszczanie szyb od wewnątrz oraz lusterek, 

• mycie i doczyszczanie felg oraz konserwacja opon, 

• mycie i konserwacja maty bagażnika i dywaników gumowych. 

Pranie foteli materiałowych 850 zł 

Zakres: pranie foteli przednich i tylnych wraz z suszeniem. 

Kompleksowe pranie wnętrza 2000 zł 

Zakres: pranie foteli przednich i tylnych, boczków drzwi, podłogi, bagażnika wraz z 
suszeniem oraz czyszczenie podsufitki. 

Aplikacja wosku twardego 550 zł 

Zakres: pokrycie elementów lakierowanych karoserii twardym woskiem dającym 
podstawowe zabezpieczenie i połysk. 

Niewidzialna wycieraczka 200 zł 

Zakres: aplikacja powłoki ułatwiającej odprowadzanie wody z szyby czołowej 
podczas jazdy bez użycia wycieraczek. 

Przygotowanie auta do sprzedaży 1 950 zł 

Zakres: detailingowe mycie, kompleksowe sprzątanie wnętrza, jednoetapowe 
odświeżenie lakieru. 
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Uwagi:  

a. uprawniony pracownik może dokonać indywidualnej wyceny zamówionej usługi, niemniej 

cena za usługę zawsze jest komunikowana Klientowi przed jej wykonaniem. 

b. podczas wyceny Klient jest informowany o przewidywanym czasie realizacji usługi. W 

wyjątkowych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym Klient zawsze jest 

informowany. 

c. Korekty / odświeżanie karoserii - cena ustalana w zależności od defektu, grubości lakieru i 

komunikowana Klientowi przed wykonaniem usługi. 

 
Cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi 

natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia ceny za wybraną usługę oraz 

uzyskania wszelkich informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami firmy. 
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