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Перелік послуг ( робіт ) на Автомийці 

SMARTAVTO.ORG 
                                                                                                                                  грн., в т.ч. ПДВ 

0. Мийка 

№ Програми мийки Вартість  

1 

Економ 
 Одноступенева підготовка авто 

 Додаткова обробка бамперів 

 Мийка коліс щітками 

 Обмив низьким тиском 

 Мийка бамперів високим тиком 

 Одноступенева обробка піною 

 Мийка щітками 

 Фінальний обмив 

 Прискорювач сушки 

 Сушка (обдув повітрям) 

100 

2 

Класик 
   Економ+  

 Додаткова обробка коліс 

 Центробіжний високий тиск 

 Мийка днища 

 Двоступенева обробка піною 

 Холодний віск 

130 

3 
Преміум 
   Класик+ 

       •обробка кольоровим  полімером з поліруючим ефектом 

160 

4 Антимошка 30 

                                                                                                                             грн., в т.ч. ПДВ 

00. Комплексні рішення  

№ Вид послуги Малий клас 
Середній 

клас 
Великий  

клас 

1 

Комплекс Експрес (5–7 хв) 
- протирання дверних отворів 
- миття килимків 
- вологе прибирання салону 

45 50 55 

2 

Комплекс Стандарт (10–15 хв) 
- протирання дверних отворів  
- миття килимків 
- пилосос (салон + багажник) 
- вологе прибирання салону 

100 110 130 

3 

Комплекс Класик (20–25 хв) 
- протирання дверних отворів  
- миття килимків 
- пилосос (салон + багажник) 
- вологе прибирання салону  
- очищення скла 

140 150 170 

4 

Комплекс Преміум (30–35 хв) 
- протирання дверних отворів  
- миття килимків 
- пилосос (салон + багажник) 
- вологе прибирання салону  
- очищення скла  
- обробка пластика кондиціонером  
- чорніння гуми 

180 190 220 
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 Ціни вказані без врахування мийки автомобіля 

 Детальне видалення залишків води входить в послуги комплексу 

                                                                                                                          грн., в т.ч. ПДВ 

100. Додаткові Послуги 

№ Вид послуги Малий клас 
Середній 

клас 
Великий  

клас 

1 Нанесення твердого воску 330 400 500 

2 Антидощ на всі вікна 450 500 550 

3 Очищення колісних дисків (1 диск)* 50 55 60 
4 Видалення бітуму за весь автомобіль * 400 500 600 

5 Видалення бітуму (за деталь)* 80 100 120 

6 Професійне полірування автомобіля* 2800 3200 3600 

7 Полірування однієї деталі* 300 400  500 

8 Нано-захист (рідке скло) 2000 2500 3000 

9 Обробка шкіри кондиціонером 150 160 180 

10 Оновлення зовнішнього вигляду гуми 50 50 60 

11 Обробка зовнішнього пластику 60 70 90 

12 Мийка двигуна / мийка мотоцикла* 100 

13 Обробка ущільнювачів та замків 50 

14 Антибактеріальна обробка салону 50 

15 Прання автокилимів (4 шт.) 160 
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200. Хімчистка* 

№ Вид послуги 
Малий 

клас 
Середній 

клас 
Великий  

клас 

0 Комплексна хімчистка автомобіля 1900 2200 2500 

1 Хімчистка передніх сидінь (1шт.) 200 200 200 
2 Хімчистка заднього сидіння 400 400 400 
3 Хімчистка дверних карт (1 шт.) 80 100 120 
4 Хімчистка килимового покриття підлоги 300 330 370 
5 Хімчистка стелі 300 340 380 
6 Хімчистка багажника 120 140 160 
7 Хімчистка всіх пластикових деталей салону 180 200 220 
8 Хімчистка панелі приладів  180 180 180 
9 Хімчистка килимків (1 шт.) 50 50 50 

 

*У випадках особливих забруднень адміністрація має право регулювати вартість послуг. 

 

Малий клас - Легкові автомобілі (автомобілі довжиною до 4,3м і заввишки до 1,6); 
Середній клас - Легкові авто бізнес класу, легкові авто типу "універсал", кросовери (автомобілі довжиною від 

4,3 до 4,8м або завдовжки до 4,8м але заввишки не більше 1,6 м); 

Великий клас –  Легкові авто представницького класу, кросовери, позашляховики, мінівени (автомобілі 
довжиною більше  4,8м та\або заввишки більше 1,6 м); 

 

Адміністрація не несе відповідальності: 

 За збереження залишених цінностей та речей. 

 За збереження фарби і лаку на свіжопофарбованих автомобілях, старих авто з поганим станом ЛФП 

або пофарбованих кустарним способом і що мають глибокі сколи і дефекти кузова. 

 За порушення в роботі електроустаткування при виконанні робіт по миттю підкапотного простору. 

 

 
 


