Poglądowy cennik usług serwisowych

Ogólne

Czynność

Kontrola stanu technicznego
Przegląd z wymianą oleju (kontrola stanu technicznego +
wymiana oleju)
Diagnostyka komputerowa

99 zł

180 zł
100 zł

Silnik

80 zł
40 zł
50 zł
400 zł
100 zł
60 zł
80 zł
200 zł

Test skuteczności hamowania na płytach rolkowych
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana klocków ham. przód
Wymiana klocków ham. tył
Wymiana tarcz i klocków ham. przód
Wymiana tarcz i klocków ham. tył
Wymiana tłoczka zacisku hamulcowego 1 szt
Wymiana szczęk hamulcowych
Wymiana szczęk i bębnów hamulcowych
Wymiana linki hamulca ręcznego
Wymiana cylinderka hamulcowego 1 szt
Regulacja hamulca ręcznego
Czyszczenie, konserwacja układu hamulcowego

40 zł
80 zł
150 zł
140 zł
180 zł
180 zł
160 zł
200 zł
240 zł
120 zł
180 zł
60 zł
120 zł

Wymiana sprzęgła
Wymiana koła zamachowego oraz sprzęgła
Wymiana półosi
Wymiana uszczelniacza półosi
Wymiana przegubu zew.
Wymiana przegubu wew.
Wymiana osłony przegubu
Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów

500 zł
600 zł
180 zł
220 zł
240 zł
240 zł
240 zł
160 zł
180 zł

Test amortyzatorów
Wymiana amortyzatorów przód
Wymiana amortyzatorów tył
Wymiana sprężyn zawieszenia przód
Wymiana sprężyn zawieszenia tył

40 zł
300 zł
160 zł
300 zł
120 zł

ieszenia

Wymiana oleju
Wymiana filtra powietrza
Wymiana filtra paliwa
Wymiana rozrządu z pompą wody
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana paska osprzętu
Wymiana napinacza/rolki paska osprzętu
Uszczelnienie miski olejowej

Układ hamulcowy

20 zł
20 zł

Układ napędowy

Wymiana piór wycieraczek przód
Wymiana pióra wycieraczki tył

cena usługi od

60 zł
100 zł
140 zł
140 zł
200 zł
140 zł

Układ
kierowniczy

Kontrola geometrii
Ustawienie zbieżności/geometrii kół
Wymiana drążka kierowniczego
Wymiana końcówki drążka kierowniczego
Wymiana oleju w układzie wspomagania

99 zł
140 zł
100 zł
60 zł
100 zł

Układ
wydech.

Wymiana tłumika końcowego
Wymiana tłumika środkowego
Wymiana obejmy tłumika
Wymiana złącza elastycznego

100 zł
100 zł
60 zł
120 zł

Klimatyzacja

Sprawdzenie, kontrola układu klimatyzacji
Wymiana filtra kabinowego
Ozonowanie
Dezynfekcja klimatyzacji
Serwis klimatyzacji, uzupełnienie czynnika klimatyzacji

60 zł
40 zł
60 zł
130 zł
250 zł

Elektryczne

Wymiana świec zapłonowych
Wymiana świec żarówych
Wymiana przewodów zapłonowych
Wymiana cewki zapłonowej
Sprawdzenie, test akumulatora
Wymiana akumulatora
Wymiana żarówki

100 zł
100 zł
100 zł
60 zł
20 zł
30 zł
15 zł

Wulkanizacja

Kodowanie czujników TPMS / Mitsubishi
Wymiana opon:
rozmiar do 16"
rozmiar 17"
rozmiar 18"
rozmiar 19"
rozmiar 20"
Wymiana kół
Wyważenie kpl. kół
Naprawa opony
Przechowanie, hotel opon / sezon

Układ zawi

Wymiana łącznika stabilizatora przód
Wymiana tulei stabilizatora
Wymiana wahacza dolnego
Wymiana sworznia wahacz
Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza
Wymiana piasty/łożyska koła przód

79 zł
149 zł
179 zł
219 zł
249 zł
299 zł
99 zł
49 zł
50 zł
70 zł

* W cenniku podano orientacyjnie zakres cen minimalnych. Stosowane ceny uzależnione są od konkretnej marki
i modelu samochodu z uwagi na zróżnicowanie pracochłonności.
Dla stałych klientów rabaty!!!
* Możliwość zamontowania części klienta, przy czym przybliżona kwota usługi z cennika może ulec zmianie.

