
Automobilių plovimo ir valymo paslaugos įkainiai (kainos nurodytos be PVM)
Eil
.

Nr
.

Pavadinimas

Kaina, Eurais
Lengvasis 

automobilis
Visureigis, 
minivenas

Mikroautobusas 
virš 9 vietų

Krovininis 
automobilis

1. Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens 
srove 3.00 4.00 6.00 10.00

2 Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens 
srove, naudojant aktyviąsias putas 6.00 7.00 10.00 20.00

3. Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens 
srove, naudojant aktyviąsias putas ir 
plovimo kempinę (be sausinimo)

6.00 7.00 10.00 20.00

4. Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens 
srove, naudojant aktyviąsias putas ir 
plovimo kempinę (su sausinimu ir arkų 
valymu)

6.00 8.00 12.00

5. Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens 
srove, naudojant aktyviąsias putas ir 
plovimo kempinę (su sausinimu, 
vaškavimu ir arkų valymu)

8.00 10.00 12.00

6. Kėbulo valymas nuo dervų ir kt. kelio 
apnašų 6.00 – 50.00 3.00 – 50.00 3.00 – 70.00

7. Diskų valymas nuo dervų ir kt. kelio 
apnašų (vnt) 2.00 – 15.00 2.00 – 20.00 2.00 – 25.00

8. Salono siurbimas, dulkių valymas 5.00 5.00 Nuo 10.00
9. Panelės valymas laku 3.00 2.00 3.00
10 Medžiaginių salono kilimėlių plovimas 

1vnt 2.00 2.00 3.00

11 Langų valymas 3.00 – 12.00 2.00 – 10.00 5.00 – 20,00
12 Variklio plovimas (iš viršaus) 10.00 10.00 12.00
13 Variklio plovimas (iš viršaus ir apačios) 15.00 15.00 15.00
14 Dezinfekavimas su plovimu nuo 1m² iki 20m² – 1.50                      virš 20m² – 1.00
Cheminis valymas                                                                    Lengvasis automobilis           Mikroautobusas 
                                                                                                                                                         virš 9vietų 
1. Cheminis salono valymas (stogo dangos, sėdynių, durelių 

apmušalų, kiliminės dangos, slenksčių tarpdurių valymas, 
bagažinės cheminis valymas, plastmasinių detalių valymas, 
atnaujinimas, langų valymas iš abiejų pusių, 
nuriebalinimas)

Nuo 30.00 Nuo 80.00

2. Cheminis salono valymas (stogo dangos, sėdynių, durelių 
apmušalų, kiliminės dangos, slenksčių tarpdurių valymas, 
bagažinės cheminis valymas, plastmasinių detalių valymas, 
atnaujinimas, langų valymas iš abiejų pusių, 
nuriebalinimas ir džiovinimas)

Nuo 50.00 Nuo 90.00

3. Sausas salono valymas (salono ir bagažinės siurbimas, 
kilimėlių plovimas, slenksčių tarpdurių valymas, 
plastmasinių detalių valymas, atnaujinimas, langų valymas 
iš abiejų pusių, nuriebalinimas)

10.00 – 30.00 Nuo 30.00

4. Medžiaginių salono ir bagažinės kilimėlių cheminis 
valymas (1vnt)

3.00 – 10.00

5. Sėdynių cheminis valymas (1vnt0 6.00 – 10.00
6. Salono plastmasinių detalių valymas, atnaujinimas Nuo 6.00
7. Durelių apmušalų cheminis valymas (1vnt) Nuo 1.50
8. Salono kiliminės dangos cheminis valymas  Nuo 12.00
9. Bagažinės cheminis valymas Nuo 9.00


