Przyznaj. Twój samochód to coś
więcej niż tylko zwykła mechaniczna
zabawka, prawda?
Dlatego troszczysz
się o niego jak o
swojego
czteronożnego
pupila?
Więc jeszcze
dziś wyślij swój
samochód na
zasłużoną
regenerację do
SPA

Żart? Nic bardziej mylnego
Jesteśmy rmą SPA Garage, która zatroszczy się o Twoje auto jak
podczas najlepszej kuracji w salonie piękności.

Po latach wreszcie jesteś właścicielem wymarzonego oldtimera. Jednak jego stan
pozostawia wiele do życzenia. Skórzana tapicerka używana przez niejednego
właściciela, matowe felgi i lakier na samochodzie — to wszystko wymaga
odpowiedniej renowacji.
Korzystając z usługi detailingu w naszej rmie SPA Garage, Twój samochód zyska
nowe życie, bo poddamy go profesjonalnemu czyszczeniu i konserwacji, by
wydłużyć jego życie na kolejne lata.
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Nareszcie znasz to uczucie, gdy wyjeżdża się nowym samochodem z salonu.
Marzyłeś o tym od lat. A teraz chciałbyś jak najdłużej utrzymać jego fabryczny

stan. Chcesz uchronić go przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi —
latem przed promieniami UV, a zimą przed solą, która koroduje lakier.
Korzystając z usługi konserwacji lakieru metodą ceramiczną, zapewnisz ochronę
swojego pojazdu przez cały rok. Taka konserwacja sprawi, że lakier Twojego
samochodu przez kolejne lata będzie wyglądał jak nowy.

A może jesteś właścicielem rmy leasingowej? Wypożyczasz samochody zarówno
prywatnym osobom, jak i rmom. Po okresie leasingu otrzymujesz takie auto w
zużytym stanie. A wiadomo, jak dba się o wypożyczane samochody.
Inwestując w profesjonalne czyszczenie zwracanych samochodów oraz w ich
konserwację, dbasz tak naprawdę o swoje interesy. Dlaczego? Bo odpowiednio
dobrane zabiegi przywrócą mu dawny blask, a Ty sprzedaż go później o wiele
drożej.

CTA: Chcę zamówić SPA dla mojego auta

Chcesz dłużej cieszyć się fabrycznym stanem Twojego samochodu?
Albo nadać drugie życie temu, który przez lata służył innym?

Jak działamy?
Dobieramy
odpowiedni
zestaw
zabiegów w
zależności od
potrzeb Twojego
pojazdu

Wstępnie
oceniamy
stanu
samochodu
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Twoje auto
przechodzi
serię
zabiegów w
SPA Garage

Ustalamy
dogodny
termin
wykonania
usługi

Regulujesz
płatność za
usługę

CTA: Chcę umówić się na konsultacje

Gwarantujemy Ci perfekcyjną pielęgnację Twojego
pojazdu.
Dlatego wykonujemy następujące zabiegi:

Korekta lakieru usuwanie 90%
mikrorys

Woskowanie i
kosmetyka
zewnętrzna

Dwuetapowe
polerowanie lakieru

Czyszczenie
wewnętrzne

Mycie
detailingowe zewnętrze i
wewnętrzne plus
konserwacja

Czyszczenie i
renowacja felg

Jednoetapowe
polerowanie lakieru

Czyszczenie
tapicerki tekstylnej
i skórzanej

Ceramiczna
konserwacja
lakieru i szyb

W naszym SPA Garage oferujemy Ci dodatkowe usługi,
by otoczyć Twój samochód jeszcze lepszą opieką.
Oto co odróżnia nas od konkurencji:

Wykorzystujemy nowoczesne metody analizy optycznej. Dlatego przy
ocenie stanu lakieru Twojego samochodu korzystamy z japońskich
mikroskopów, podobnie jak producenci tamtejszych dwuśladów.

Współpracujemy z rmą zajmująca się renowacją felg i re ektorów,
by kompleksowo zadbać o Twój samochód.

Laserowo badamy pomiar grubości lakieru, by odpowiednio
dobrać metodę konserwacji Twojego pojazdu

Oferujemy mobilny serwis, by zaopiekować się autami lub
ciężarówkami także w Twojej rmie. Byś zaoszczędził swój czas i
fatygę. Usługa dotyczy konserwacji samochodu. Nie obejmuje jego
mycia.
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Do konserwacji używamy jedynie specjalistycznych amerykańskich
środków rmy Meguiar´s oraz japońskiej marki SOFT 99 FUSSO

3000

100%

zadowolonych
klientów

zaangażowania

35%
oszczędności na
myjni
samochodowej

Nie masz czasu na indywidualne konsultacje z naszymi
ekspertami?
Dbając o Twoją wygodę, dodatkowo stworzyliśmy trzy zestawy
pakietów, dzięki którym Ty sam dopasujesz pielęgnację i
konserwację do swojego pojazdu.
PAKIET MINI

PAKIET STANDARD

PAKIET PREMUIM

• trzykrotne mycie
• trzykrotne mycie

• mycie zewnętrze
• woskowanie
• jednoetapowe

polerowanie lakieru

•
•
•

zewnętrze (lakier, felgi,
elementy plastikowe,
szyby)
woskowanie
dwuetapowe polerowanie
lakieru
hydrofobowo-ceramiczne
zabezpieczenie szyb

Stan Twojego auta nie
Irytują Cię wypryski na
wymaga zbyt wielu zabiegów przedniej szybie samochodu?
dodatkowych? Nie oznacza to, Niewielki kamyki spod opon
że nie możesz zafundować mu
innych pojazdów mogą
wizyty w samochodowym
narobić niezłych szkód.
SPA. Dzięki jednoetapowemu
Zapomnij o tym dzięki
polerowaniu lakieru zapomnisz hydrofobowo-ceramicznemu
o tych niewielkich
zabezpieczeniu szyb. Teraz ani
mikrorysach, które powstają zacieki na szybie, ani wypryski
także przy normalnej
nie będą przeszkadzać Ci w
pielęgnacji samochodu.
jeździe.

400 złotych

900 złotych

•
•
•
•

zewnętrzne (lakier, felgi,
elementy plastikowe,
szyby)
dwukrotna konserwacja
ceramiczna lakieru i szyb
(metodą nanoceramiczną)
czyszczenie wewnętrzne
tapicerki
ozonowanie wewnętrze
pojazdu
konserwacja felg metodą
nanoceramiczną

Przez 5 lat będziesz wolny
od zmartwień o stan lakieru
Twojego auta, bo dzięki
metodzie ceramicznej
konserwacji lakieru,
zabezpieczysz je przed
niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi, takimi jak
sól na drodze czy promienie
UV

1900 złotych

Myłeś do tej pory auto w
standardowej myjni i teraz
posiada mnóstwo mikrorys na
lakierze?
Albo jego stan wymaga
dodatkowej serii zabiegów?

Zamów indywidualną
konsultację, a my pomożemy
Ci wybrać takie zabiegi, dzięki
którym stan lakieru Twojego
auta poprawi się o 90%

CTA: Zamawiam najlepszy pakiet dla mojego
samochodu

Opinie
Henryk W. Właściciel rmy leasingowej: „Zawsze miałem problem z
samochodami, które wracały do mnie po okresie leasingu. Klientami często byli
właściciele rm, którzy nie mieli czasu, aby należycie dbać o te samochody.
Korzystanie z myjni automatycznych skutecznie niszczyło lakier. Odkąd korzystam
z usług SPA Garage, przywracam używanym samochodom stan prawie jak z
salonu. Dzięki temu wzrosły moje zarobki przy sprzedaży proleasingowych
samochodów. To doskonała inwestycja. Polecam“
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Wiesław S. Koneser Oldtimerów: „Kolekcjonuję stare samochody. Często
miesiącami poszukuję konkretnego modelu, ale nie zawsze jego stan jest idealny.
Niestety takiej okazji nie mogę przepuścić. Z pomocą przychodzi mi SPA Garage.
Oddaję w ich ręce zakupiony przeze mnie okaz i otrzymuję zupełnie przemieniony
samochód. Auto jest gruntownie wyczyszczone w środku, a lakier odzyskuje blask.

Nawet felgi są zrekonstruowane. To spora oszczędność mojego czasu. A mój
samochód zyskuje drugie życie. W takim stanie mogę zaprezentować samochód
na corocznym zjeździe oldtimerów w Warszawie. Moje samochody zawsze budzą
podziw“.
Mirosława B. Prawniczka: „Kocham moje Mini. Dlatego raz w roku funduję mu
pakiet pielęgnacyjny w SPA Garage. Mimo że mam ten samochód od 4 lat, to
ciągle wygląda jak nowe. Na lakierze nie ma żadnych rysek i jest wypielęgnowane i
pachnące w środku. Polecam.“

FAQ
1. Jakich środków do mycia, woskowania i do konserwacji używają Państwo
w swoim SPA Garage?
Zarówno do mycia, jak i konserwacji używamy specjalistycznych środków rmy
Meguiar´s produkowanych w USA oraz marki produktów Sof 99 Fusso
produkowanych w Japonii. Natomiast do politury i szlifowania lakieru z mikrorys
używamy produktów rmy 3M.
2. Czy pozbędę się okrągłych rys na lakierze czarnego samochodu, które
powstały przez korzystanie z automatycznej myjni?
W naszej ofercie posiadamy także usługę korekty lakieru, dzięki której w 90%
wyeliminujemy rysy powstałe nie tylko w skutek korzystania z automatycznych
myjni samochodach, ale także inne powstałe wskutek niewłaściwej pielęgnacji
lakieru.
3. Jak powinienem przygotować samochody, gdy zamierzam skorzystać z
Waszej usługi mobilnej?
W SPA GARAGE można zamówić usługę mobilną zarówno do jednego
samochodu, jak i grupy pojazdów. W tym celu należy wcześniej umówić
telefonicznie termin usługi. Właściciel powinien zadbać o umycie samochodu.
My natomiast oferujemy dodatkowe mycie na sucho, a następnie poddajemy
samochody zabiegom konserwacyjnym.
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4. Jakie metody stosujecie podczas mycia samochodów. Czy istnieje ryzyko
mikrorys na lakierze jak po myjni automatycznej?

Samochody naszych klientów myjemy wyłącznie ręcznie. Usługę tę wykonują
tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Do mycia stosujemy specjalistyczne
gąbki, które nie powodują uszkodzeń lakieru.
5. Jak długo trwają zabiegi w SPA Garage?
Długość zabiegów uzależniona jest od wyboru pakietu usługi. W przypadku
pakietu mini czas usługi trwa od 8 do 12 godzin. Natomiast przy wyborze opcji
premium należy liczyć się z odstawieniem samochodu na 2 dni.
Za dodatkową opłatą istnieje także możliwość skorzystania z opcji ekspresowej.
W pakiecie mini usługa zostaje skrócona do 5 godzin, a w przypadku opcji
premium do 24 godzin. Każda wizyta powinna być wcześniej umówiona.

