
Základní ceník autoservisu, lakovny, karosárny a pneuservisu.

Servisní úkon                                                                                               Cena bez DPH

Servisní práce
Práce mechanická - osobí automobil (dle výrobce a stáří vozidla) od 400 Kč
Práce mechanická - dodávkový vůz do 3,5 t (dle výrobce a stáří vozidla) od 500 Kč
Práce mechanická – nákladní vozidlo od 550 Kč
Práce karosářská od 500 Kč
Práce lakýrnická od 550 Kč
Zajištění STK – (kontrola vozu před STK, zajištění přepravy vozidla na STK) od 400 Kč

Náhradní vozidla – autopůjčovna od
Náhradní vozidlo (dle typu zapůjčeného vozidla) od 600 Kč
Náhradní vozidlo dodávka / 1den od

Kontrola vozu
Test brzd, tlumičů a sbíhavosti na testovací dráze HEKA od 200 Kč
Kompletní kontrola podvozku vozidla vč.testu na dráze HEKA od 300 Kč

Diagnostika
Diagnostika BOSCH (napojení + test ŘJ ) od 500 Kč
Test vstřikovače od 100 Kč
Kompletní servis vstřikovače (vstup.test + čištění ultrazvukem + výstup.test) od 200 Kč

Geomterie vozidla
Změření geometrie od 400 Kč
Seřízení geometrie vozidla ( změření + seřízení ) - přední náprava od 650 Kč
Seřízení geometrie vozidla ( změření + seřízení ) - přední i zadní náprava od 800 Kč
Geometrie nákladní vozidlo od

Klimatizace
Servis,plnění klimatizace R134a, R1234yf (bez chladiva, oleje klimatizace a detekční kapaliny) od 590 Kč
Dezinfekce klimatizace ozónovým generátorem + dezinfekce výparníku prof.chemií 550 Kč
Dezinfekce klimatizace chemií 390 Kč
Kontrola těsnosti klimatizace detekční kapalinou 248 Kč

Revize LPG a CNG
Kontrola technického stavu  CNG – revize systému od 500 Kč
Kontrola technického stavu  LPG – revize systému od 300 Kč

Čištění interiéru a exteriéru vozidla vozidel
CLEAN 1 - vysávání a suché čištění vozidla od 210 Kč
CLEAN 2 – vysávání, mytí + ošetření vnitřních plastů vozidla od 390 Kč
CLEAN 3 – komplení mokré tepování interiéru vozidla od
CLEAN 4 – kompletní čištění interiéru ( vysávání, tepování, vnitřní plasty, okna atd.) od
Rozleštění a ošetření laku vozidla od
Ruční mytí vozidla – exteriér od 200 Kč

Ochrana dutina a podvozku vozidla
Osobní automobil (dle velikosti vozu) od
Nákladní automobil do 3,5 t (dle velikosti vozu) od

Pneuservis
Kompletní montáž pneu – ocelový disk
(demontáž z vozu +mytí disku a kola +  přezutí + vyvážení + montáž na vůz) od 120 Kč
Komletní montáž pneu – ALU disk
(demontáž z vozu +mytí disku a kola +  přezutí + vyvážení + montáž na vůz) od 136 Kč
Kompletní montáž pneu – dodávka nebo vozy s diskem nad 17“
(demontáž z vozu +mytí disku a kola +  přezutí + vyvážení + montáž na vůz) od 161 Kč
Kompletní montáž pneu – ALU pneu od 18“ nebo pneu s tl.čidlem
(demontáž z vozu +mytí disku a kola +  přezutí + vyvážení + montáž na vůz) od 178 Kč
Oprava pneu – dle rozsahu poškození od 150 – 400 Kč
Uskladnění pneu – sezóna od 300 Kč

Pro smluvní partnery a stálé zákazníky výrazné slevy na ND a servisní práci!

Dítě Logistic s.r.o., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Autoservis + pneuservis:       mob.: 778 440 742, 605 185 035, email: autoservishk@ditelogistic.cz

Autolakovna + karosárna:       mob.: 602 379 259, 724 002 576, email: autolakovna@ditelogistic.cz

1 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč
1 500 Kč
1 074 Kč

3 470 Kč
5 450 Kč


