Ceník servisních služeb a oprav v DPKV
Ceník je platný od 1.1.2016
Ceny jsou uvedeny s DPH 21%

Kontakt zakázky: Tel: 353 505 354
mob: 602 202 718

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU
autobusů, nákladních vozidel, dodávkových a osobních vozidel na diagnostické lince
vybavené diagnostikou brzd s válcovou stolicí, diagnostikou technického stavu náprav a
jejich upevnění, diagnostikou geometrie řízených náprav, diagnostikou seřízení světel.

Kontrola brzd

Cena za každou brzděnou nápravu

121,-Kč

Kontrola tech. stavu náprav a jejich upevnění

Cena za každou kontrolovanou nápravu

174,-Kč

Kontrola geometrie řízené nápravy

Cena za nápravu bez seřízení - dodávka

575,-Kč

Cena za nápravu bez seřízení - nákladní, bus

712,-Kč

Cena za nápravu včetně seřízení - dodávka

916,-Kč

Cena za nápravu včetně seřízení - nákladní, bus

1 220,-Kč

Kontrola světel regloskopem

Cena za kontrolu bez seřizování

148,-Kč

Cena za kontrolu včetně následného seřízení

306,-Kč

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL v STK Karlovy Vary - Sadov

Cena za osobní auto včetně ceny STK a ceny měření emisí

od 1 580,-

Cena za nákladní auto nebo autobus včetně ceny STK a ceny měření emisí

od 3 150,-

IVECO - smluvní opravna
Provádění záručních i pozáručních oprav všech typů autobusů IVECO.
Vybavení počítačovou diagnostikou, vyškolení pracovníci, originál katalogy.

Diagnostika počítač -připojení,zjištění závad, vymazání závad - cena za 1 vozidlo

726,-Kč

Ceny oprav dohodou. Informativní cena za 1hodinu opravy je cca

545,-Kč

OPRAVY

Karosérií autobusů a nákladních vozidel autoklempířské práce

Cena dohodou dle zakázky informativně za 1
hodinu cca

545,-Kč

Brzdových bubnů a kotoučů - stáčením na
speciálním zařízení

Cena za opravu jednoho bubnu nebo kotouče nákladní, bus

712,-Kč

Cena za opravu jednoho bubnu nebo kotouče osobní, dodávka

306,-Kč

Opravy nákladních automobilů a autobusů na
trase

Cena za 1km vozidla
Cena za 1 hodinu práce

35,-Kč
545,-Kč

NÁSTŘIK PODVOZKŮ nákladních vozidel a autobusů

Osobní automobil

Dodávka

Autobus

Nástřik dutin karosérií automobilů a
dodávek

cena za práci

od 966,-Kč

materiál 4 až 6 litrů - cena dle kvality - celkem

od 645,-Kč

cena za práci

od 1 444,-Kč

materiál 8 až 10 litrů - cena dle kvality - celkem

od 1 290,-Kč

cena za práci

od 3 051,-Kč

materiál - cena dle kvality - celkem

od 5 898,-Kč

cena za práci

od 483,-Kč

materiál 2 až 3 litry - cena dle kvality - celkem

od 448,-Kč

DESTA

Práce s vysokozdvižným vozíkem

Cena za každou započatou 1/4 hodinu

255,-Kč

