
Ceník prací  
při opravách  
a ochraně laků  
systém Pikatec

Ceny včetně DPH

PříPlatkové mytí:
Příplatkové mytí karoserie vozu

Ruční mytí vozu k odstranění přischlého hmyzu, asfaltových a ostatních mastných skvrn na vozidle.  
Týká se pouze chemického čištění. Pro kompletní vyčištění doporučujeme program Dekontaminace. 
Nepřijímáme vozy silně znečištěné, například od bláta při jízdě v terénu apod.
Standardní vůz ............................................................................................................500 Kč  
Velký vůz ........................................................................................................................700 Kč

Příplatkové mytí kol vozu
Ruční mytí kol a odstranění vypálených, asfaltových a ostatních mastných skvrn na kolech vozu.
Standardní vůz ............................................................................................................500 Kč  
Velký vůz ........................................................................................................................700 Kč

Čištění a tePování interiéru:
Čištění interiéru vozu

Čištění plastových, lakovaných a kožených povrchů vozů. Odstranění mastnoty, prachu a zaschlých skvrn. 
Nevztahuje se na čištění textilu, kůže typu Alcantara a na zavazadlový prostor vozu.
Standardní vůz ........................................................................................................ 1.000 Kč  
Velký vůz .................................................................................................................... 1.300 Kč

Čištění interiéru vozu - zavazadlového prostoru
Čištění plastových, lakovaných a kožených povrchů vozu v zavazadlovém prostoru. Odstranění mastnoty, pra-
chu a zaschlých skvrn. Nevztahuje se na čištění textilu, kůže typu Alcantara.
Standardní vůz ............................................................................................................500 Kč
Velký vůz ........................................................................................................................700 Kč

Tepování interiéru vozu
Tepování textilní částí vozu - sedaček a koberečků. V případě zájmu je možno tepovat i ostatní části vozu, tato 
služba nicméně není zahrnuta v ceně a je vždy individuálně dohodnuta s technikem na místě. Cena může být 
upravena technikem dle náročnosti tepování a mírou znečistění.
Standardní vůz ........................................................................................................ 1.000 Kč
Velký vůz .................................................................................................................... 1.300 Kč

Tepování interiéru vozu - zavazadlového prostoru
Tepování textilní částí zavazadlového prostoru. Cena může být upravena technikem dle náročnosti tepování a 
mírou znečistění.
Standardní vůz ............................................................................................................500 Kč
Velký vůz ........................................................................................................................700 Kč



renovace laku:
1. Program Renovace laku FINE

Odstranění všech jemných škrábanců způsobených běžným provozem, kartáčovými myčkami apod.  
Lak není dlouhodobě zničený a přesušený a zašlý. Tento program v sobě zahr nuje i program Dekontaminace
Standardní vůz* ......................................................................................................3.500 Kč  
Velký vůz* .................................................................................................................4.500 Kč 
*následně se již neúčtuje program Dekontaminace

2. Program Renovace laku RAW
Odstranění všech škrábanců ( i hlubších), či výrazné zlepšení všech odřenin způsobených např. špatným  
parkováním. Dokonale opraví zašlé i přesušené laky, které již ztratily svůj lesk. Neodstraňuje laky odřené  
již na základovou barvu. Tento program v sobě zahrnuje i program Dekontaminace
Standardní vůz ........................................................................................................ 8.000 Kč  
Velký vůz ..................................................................................................................10.000 Kč 
*následně se již neúčtuje program Dekontaminace

3. Odstranění rýh či poškození na jednotlivých dílech
Jemné rýhy – díl vozu ............................................................................................ 1.000 Kč  
Hluboké rýhy – díl vozu ........................................................................................2.000 Kč

Opravuje ale neodstraňuje škrábance hluboké do základové barvy. Příplatek za členitost či velikost dílu až 
100% po domluvě s technikem

a) u zvlášť poškozených laků se stanový rozsah, možnosti opravy či renovace laku  
a cena se stanoví individuálně na základě dohody smluvních stran

b) u specificky poškozených laků, kde efekt opravy nebude dostatečně patrný,  
či kde oprava vyžaduje přelakování vozu či dílu, není zhotovitel povinen přijmout zakázku k realizaci.

PříPrava Povrchu laku
1. Program Dekontaminace

Odstranění všech usazenin, mastnot, mechanických nečistot, zbytků hmyzu, asfaltů, vodního kamene,  
trusu ptáků, odstranění povrchových vlásečnicových škrábanců celého vozu.
Standardní vůz ........................................................................................................ 1.500 Kč  
Velký vůz .................................................................................................................... 2.000 Kč

2. Program Super Flat 
Obsahuje program Dekontaminace a následný program vyhlazení laku Super Flat celého vozu na úroveň okolo 
70-100nm. Tento program brutálně zlepšuje funkčnost politur, poněvadž se využije ideálního povrchu (z pohle-
du jemnosti) pro ideální polituru. Oproti standardním lakům z výroby, snižuje ulpívání nečistot až o 90%.
Standardní vůz ........................................................................................................ 4.000 Kč  
Velký vůz .................................................................................................................... 5.000 Kč
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Poznámka: všechny zakázky se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Pikatec. Ceny jsou uvedené vč. DPH.
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ostatní doPlňkové služby
Odstranění vodního kamene ze skel vozů

Odstranění vodního kamene ze skel vozů před aplikací nanokosmetiky Pikatec.
Standardní vůz ........................................................................................................ 1.000 Kč  
Velký vůz .................................................................................................................... 1.300 Kč

Leštění světlometů vozu
Rozleštění zašlých světlometů .......................................................................... 1.000 Kč

Rozleštění zašlých světlometů vozu poškozených od hmyzu a chemických látek před aplikací nanokosmetiky 
Pikatec. (Nejde o renovaci).
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mytí Po aPlikaci
Ruční mytí vozu

Ruční omytí vozu pro odstranění emulgátoru a vyloučených mastnost, vhodné cca po 1 týdnu po aplikaci.
Standardní vůz ............................................................................................................300 Kč  
Velký vůz ........................................................................................................................400 Kč
Za nadstandardní velikost vozu je příplatek 25% z ceny všech služeb.

Nadstandardní velikost vozu je velikost přesahující zmíněné vozy ve voucheru XL. Jde např. o VW Multivan, 
Mercedes V apod.

cena nanokosmetiky Pikatec
Diamond Protection Pack ................................................................................... 3.499 Kč 
Ceramic Protection Pack ..................................................................................... 1.499 Kč 
Ceramic Nano Protect Wheel ................................................................................349 Kč 

aPlikace vozu nanokosmetikou Pikatec
Aplikace Exteriéru vozu ........................................................................................1.999 Kč 

V ceně tohoto voucheru je započítaná běžná příprava vozu a aplikace nanokosmetiky na karoserii  
a skla standardního vozu. Cena nanokosmetiky není v ceně.
Aplikace Exteriéru vozu XL ................................................................................. 2.499 Kč 

V ceně tohoto voucheru je započítaná běžná příprava vozu a aplikace nanokosmetiky na karoserii  
a skla velkého vozu. Cena nanokosmetiky není v ceně.
Aplikace Exteriéru vozu + kola ..........................................................................2.399 Kč 

V ceně tohoto voucheru je započítaná běžná příprava vozu a aplikace nanokosmetiky na karoserii,  
skla a kola standardního vozu. Cena nanokosmetiky není v ceně. 
Aplikace Exteriéru vozu XL + kola .................................................................... 2.899 Kč 

V ceně tohoto voucheru je započítaná běžná příprava vozu a aplikace nanokosmetiky na karoserii,  
skla a kola velkého vozu. Cena nanokosmetiky není v ceně.

Běžná příprava vozu obsahuje umytí, odmaštění a vysušení vozu.

Aplikace Interiéru vozu včetně kosmetiky ....................................................1.999 Kč 

Aplikace zahrnuje lehké dočištění interiéru, odmaštění a aplikaci nanokosmetiky. Aplikace se vztahuje i na 
koberečky nicméně jejich funkčnost je velmi omezená velkým mechanickým namáháním. Nezahrnuje větší 
čištění ani tepování, zároveň se nevztahuje na zavazadlový prostor.
Aplikace Interiéru vozu XL včetně kosmetiky ............................................. 2.699 Kč 

Aplikace zahrnuje lehké dočištění interiéru, odmaštění a aplikaci nanokosmetiky. Aplikace se vztahuje i na 
koberečky nicméně jejich funkčnost je velmi omezená velkým mechanickým namáháním. Nezahrnuje větší 
čištění ani tepování, zároveň se nevztahuje na zavazadlový prostor. 

Za nadstandardní velikost vozu je příplatek 25% z ceny všech služeb.

Nadstandardní velikost vozu je velikost přesahující zmíněné vozy ve voucheru XL. Jde např. o VW Multivan, 
Mercedes V apod.


