
 

 
 

 
Téli CCW csomag! 

 

20% KEDVEZMÉNNYEL 
 
Készítsd fel autód, és indítsd a telet PRÉMIUM 
fokozatban kívül és belül! 
 
A téli felkészítő tisztítás után a fényezett felületek és a szélvédő is olyan 
pajzsot kap, ami a lehető legtovább áll ellen a 
feltapadó szennyeződéseknek. A felkészítő tisztításon és a védelmet 
nyújtó különleges védőbevonatnak köszönhetően, szeretett autód óvva 
lesz a környezeti hatásoktól. 

Az autód megtisztult, és rendelkezik a télen leginkább szükséges 
technológiai védelemmel a fényezett felületeken és a szélvédőn is. 
Állj készen télre tiszta karosszériával, tiszta és ápolt felnikkel. 
Gondosan tisztítjuk, és ápoljuk a belső felületeket, hogy látványra, 
tapintásra és illatra is újszerű élményt nyújtson számodra az autód. 

A szennyeződés jellegének megfelelően fizikai és kémiai megoldásokat is 
alkalmazunk (száraz gőz, szövetkímélő fertőtlenítőszer, pneumatikus 
rendszerek), amit a szakértőink aszerint választanak ki és kombinálnak, 
hogy a legjobb eredményt érjék el. 

Az ózonos fertőtlenítési eljárás nemcsak a légkondicionáló rendszer 
rejtett zugait járja át, hanem szaghatást okozó molekulákat is 
"szétdarabolja" az autó teljes légterében. 

Meghatározott időközönként újra eljössz, és az autód az első lépésben 
kapott külső-belső tisztítást megismételjük. 
Minden alkalomnál egyre gyorsabban és egyre jobb eredményt tudunk 
elérni. 



 

 

 
A Téli felkészítő csomag várható időtartama: 4-5 óra 
A csomag tartalma: 

 Külső mosás 
 Belső takarítás 
 CCW Nanotechnológiás Wax 
 CCW Nanotechnológiás Szélvédőbevonat 
 Lámpa polír 
 Hűtő és ablakmosó folyadék mérés 
 Üveg párátlanító bevonat 
 Klíma és ózonos szagsemlegesítés 
 Gumitömítések ápolása 

 

           AJÁNDÉK SZÉLVÉDŐMOSÓ FELTÖLTÉS 
 

             Bruttó ár: 30.000Ft (szedán, kupé) 

             Bruttó ár:35.000Ft (SUV, egyterű) 

 

 Külső mosás: külső mosás gőzzel, felni tisztítás, bogároldás, ablak tisztítás, műanyag 
ápolás. 

 Belső takarítás: Porszívózás, műanyagok tisztítása, műanyagok ápolása, ablaktisztítás, 
autó illatosítása, szellőzőrendszer tisztítása. 

 CCW Nanotechnológiás Wax 7 hónapos tartóssággal: Ez a 

különleges védőbevonat fog zseniális fénylő hatást adni az autónak, ami lehetőséget ad arra, 
hogy a további téli tisztításoknál ugyanerre az újszerű csillogásra lehessen visszahozni az 
autódat. 

 CCW Nanotechnológiás Szélvédőbevonat 7 hónapos tartóssággal: A 

téli biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a jó látási viszonyok! Jobb látni, mint 
megijedni! A szélvédőn először tisztító polírozást végzünk, majd felvisszük a védőbevonatot. Ez 
a bevonat olyan erősen vízlepergetővé teszi a szélvédődet, hogy mire elolvadna a jég a 
szélvédőn, már le is esik az első kanyarban. 



 

 Lámpa polír: Az UV sugárzás hatására felülete matt lesz. A matt felület egyrészről 
Esztétikailag sem előnyös, másrészről problémát jelent a fényszóróból kijutó fénymennyiség 
szempontjából is, ugyan is az újkori állapothoz képest negyedére is csökkenhet a 
fénymennyiség. Ez a folyamat viszonylag lassú, több hónap lefolyású, ezért is inkább a lámpa 
búra külsőjére lesznek figyelmesek az autó tulajdonosok, mint sem a lecsökkent fényerőre. 
Legkésőbb a műszaki vizsgáztatásnál szembesülünk a problémával, mert a sikeres műszaki 
vizsga kizáró tényezője a nem megfelelően beállított, vagy az opálos fényszóró. 

 Hűtő és ablakmosó folyadék mérés: Mivel azonban nagyon komoly 

következményei vannak annak, ha a hűtőfolyadék fagyáspontja mégsem jó, a fagyálló 
ellenőrzése mégis ajánlott. A hűtőközegben kialakuló fagytömb a keringést gátolva a motor 
megfőzését is eredményezheti, de a teljesen megfagyó hűtőközeg a hűtőt is szétrepesztheti, a 
motorblokkot jellemzően nem, hiszen azt a legtöbb esetben fagydugó védi. Aki ezt végig 
gondolja, az tél előtt minden bizonnyal szereti látni, hogy fagyállója megfelelő.  

 Üveg párátlanító bevonat: Télen gyakran okoz bosszúságot vagy akár balesetet is a 

pára az autóban. Egyáltalán nem biztonságos, ha úgy utazunk, hogy közben éppen, hogy csak 
látunk valamit a szélvédőn keresztül. Mindenki más technikával próbálkozik az autó 
páramentesítésére, de néha feladjuk, mert valahogy egyik sem bizonyul elég hatékonynak és 
gyorsnak. Ennek most vége nálunk időt és energiát spórolsz meg ezzel. 

 Ózon szagsemlegesítés.: A legégetőbb fenyegetés gyermekeink, saját és kedvenceink 
egészsége szempontjából! A levegőben terjedő és a klímarendszerben megtelepedő 
baktériumok és fertőzések súlyos betegségekhez és maradandó egészségkárosodáshoz is 
vezethetnek. Eltűntetjük a láthatatlan ellenséget is! Az ózonos fertőtlenítési eljárás nemcsak a 
légkondicionáló rendszer rejtett zugait járja át, hanem szaghatást okozó molekulákat is 
"szétdarabolja" az autó teljes légterében. 

 Gumitömítések ápolása: Nagyon fontos az ajtók gumi tömítéseinek állapota. A 

nappali olvadás után az éjszakai fagytól úgy össze tud fagyni a száraz gumi, hogy az ajtó nem 
nyitható, legfeljebb feltéphető. 

 

 

                              !!!!FONTOS!!!! 

                          A fenti ajánlati árak nem tartalmazzák az extrém, 
Nehezen tisztítható, üledékes szennyeződések eltávolítását. 

A tisztítás megkezdése előtt szakértőink felmérik az autó állapotát, 
És szükség esetén tájékoztatnak Téged a tökéletes eredmény eléréséhez szükséges 

többletmunka költségéről is. 
 


	Téli CCW csomag!
	20% KEDVEZMÉNNYEL
	Készítsd fel autód, és indítsd a telet PRÉMIUM fokozatban kívül és belül!

