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Automobilių švaros centrų paslaugų kainininkas nuo 2020 m. sausio 1 d. 
 

Paslaugos pavadinimas 
Lengvieji 

automobiliai Mikroautobusai 

Automobilio išorės valymas Eur Eur 

Automobilio plovimas be sausinimo (plovimas rankomis, naudojant purvo tirpiklį , 
aktyviąsias putas) 

11,94 14,94 

Automobilio plovimas su sausinimu ir vaškavimu (plovimas rankomis, naudojant 
purvo tirpiklį , aktyviąsias putas, vašką, durų arkų valymas) 

13,94 19,94 

Automobilio kėbulo padengimas „Permanon“ danga 6,94 7,94 

Vabzdžių likučių šalinimas nuo automobilio kėbulo po plovimo poliruojant 21,94 –  49,94 

Padangų juodinimas, atnaujinimas 5,49 5,49 

Diskų valymas (1 vnt.) 3,94 3,94 

Kelio apnašų (dervų) valymas nuo automobilio kėbulo  21,94 34,94 

Automobilio salono valymas Eur Eur 

Salono siurbimas  9,94 19,94 

Bagažinės siurbimas 3,94 3,94 

Dulkių valymas (nuo plastmasinių detalių salone) 6,94 8,94 

Kilimėlių plovimas arba siurbimas (1 vnt.) 1,94 1,94 

Langų valymas 9,94 13,94 

Klasikinis salono valymas (salono ir bagažinės siurbimas, dulkių valymas, guminių 
kilimėlių plovimas) 19,94 25,94 

Batų žymų arba kitų nedidelių nešvarumų valymas nuo salono apdailos detalių 4,94 4,94 

Medžiaginių kilimėlių cheminis valymas (1 vnt.) 5,94 5,94 

Sausas salono valymas (salono ir bagažinės siurbimas, kilimėlių plovimas, 
plastmasinių detalių cheminis valymas, atnaujinimas, langų valymas) 

44,94 47,94 

Cheminis salono valymas ir salono džiovinimas (stogo dangos, sėdynių, durelių 
apmušalų, kiliminės dangos, bagažinės cheminis valymas, plastmasinių detalių 
valymas, atnaujinimas, langų valymas) 

139,94-169,94 119,94-269,94 

Salono džiovinimas (1 val.) 19,94 19,94 

Odinio salono impregnavimas (1 sėdima vieta) 5,94 5,94 

Salono plastmasinių detalių valymas, atnaujinimas 25,94 39,94 

Stogo dangos cheminis valymas 19,94 29,94 

Vienų durelių apmušalo cheminis valymas 6,94 6,94 
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Paslaugos pavadinimas 
Lengvieji 

automobiliai Mikroautobusai 

Vienos sėdimos vietos cheminis valymas 11,94 11,94 

Salono kiliminės dangos cheminis valymas 29,94 34,94 

Bagažinės cheminis valymas 19,94 19,94 

Automobilio kėbulo atnaujinimas Eur Eur 

Automobilio kėbulo poliravimas (įskaičiuota: plovimas su sausinimu ir kelio apnašų 
valymas) 

79,94 –  169,94 

Automobilio kėbulo intensyvus poliravimas (įskaičiuota: plovimas su sausinimu ir 
kelio apnašų valymas) 

119,94 –  219,94 

Automobilio kėbulo šlifavimas, poliravimas (įskaičiuota: plovimas su sausinimu ir 
kelio apnašų valymas) 159,94 –  269,94 

Žibintų poliravimas (2 vnt.) 29,94 25,94 

Automobilio kėbulo vaškavimas 19,94 34,94 

Automobilio kėbulo padengimas polimerine danga 25,94 36,94 

Automobilio kėbulo padengimas keramine danga 149,94 199,94 

Automobilio kėbulo padengimas silicio keramine danga 199,94 249,94 

Automobilio priekinio stiklo padengimas  25,94 25,94 

Kėbulo padengimas „QUARTZ“ danga (2 sluoksniai) (tik Konstitucijos pr.26) 879,94 879,95 

Kėbulo padengimas „QUARTZ“ danga (3 sluoksniai) (tik Konstitucijos pr. 26) 1079,94 1079,95 

Papildomas „QUARTZ“ sluoksnis (tik Konstitucijos pr. 26) 494,94 494,95 

Automobilio variklio / dugno plovimas (už gedimus, atsiradusius po variklio plovimo, 
neatsakome) 

Eur Eur 

Variklio plovimas 19,94 19,94 

Variklio plovimas iš  apačios (tik J. Kubiliaus g. 16) 19,94 - 

Variklio plovimas iš viršaus ir apačios (tik J. Kubiliaus g. 16) 35,94 - 

Automobilio dugno plovimas (tik J. Kubiliaus g. 16) 25,94 - 

Kitos paslaugos            Eur         Eur 

Lipdukų nuėmimas (nuo vienos detalės) 9,94 9,94 

Durų guminių sandarinimo tarpinių sutepimas nuo užšalimo 2,94 2,94 

Lango valymas (1vnt.) 1,94 1,94 

Vienos detalės aktyvus poliravimas (kapotas, sparnas, durelės ir pan.) 25,94 25,94 

Kitos paslaugos (1 val.) 49,94 
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