
Pneuservis autá 13"- 14" 15" - 16" 17" < OFF ROAD

D/M + vyváženie kolies 17,49 € 18,74 € 20,82 € 22,30 €

prezutie pneu 14,99 € 14,99 € 17,84 € 17,84 €

uskladnenie pneu 26,06 € 26,06 € 31,01 € 31,01 €

čistenie kolies 13,83 € 13,83 € 16,46 € 16,46 €

Vyvažovací materiál / g

prezutie + vyváženie kolies 1 ks

uskladnenie zima / mesiac

uskladnenie leto / deň

údržba a dobitie akumulátora

ručné umytie motocykla

ručné umytie a vysušenie motocykla

umytie kolies motocykla

umytie kolies motocykla špailové

leštenie chrómových častí motocykla

vyčistenie a oživenie plastových a koženných častí motocykla

vysatie sedadiel 

vysatie interiéru vozidla

vysatie batožinového priestoru

očistenie od prachu a oživenie palubnej dosky

očistenie a oživenie ostatných plastových častí interiéru

kompletné očistenie skiel

tepovanie sedadiel

tepovanie kobercov

tepovanie batožinového priestoru

tepovanie ostatných čalúnených častí vozidla

čistenie a oživenie koženných sedadiel

vyčistenie a ošetrenie gumových kobercov

príplatok za nadmerné znečistenie

príplatok za vysávanie psích chlpov

príplatok za čistenie svetlého interiéru

15,00 €

5,00 €

25%

50%

50%

7,00 €

15,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

7,00 €

12,00 €

8,00 €

12,00 €

10,00 €

7,00 €

0,05 €

13,09 €

35,70 €

2,38 €

12,00 €

7,00 €

Cenník služieb

Jednotková cena

Pneuservis motocykle

Čistenie
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Cenník služieb

33,16 €

55,40 €

75,65 €

55,00 €

70,00 €

15,00 €

20,00 €dezinfekcia interiéru ozónom O3 s výmenou kabínového filtra

dezinfekcia interiéru ozónom O3

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

vysatie sedadiel, vysatie interiéru vozidla, vysatie batožinového priestoru, očistenie od prachu a oživenie palubnej 
dosky,očistenie a oživenie ostatných plastových častí interiéru vozidla, kompletné očistenie skiel, vyčistenie a 
ošetrenie gumových kobercov

tepovanie sedadiel/čistenie a oživenie koženných sedadiel, tepovanie kobercov,tepovanie batožinového 
priestoru, tepovanie ostatných čalúnených častí vozidla, vysatie sedadiel, vysatie interiéru vozidla, vysatie 
batožinového priestoru

vysatie sedadiel, vysatie interiéru vozidla, vysatie batožinového priestoru, očistenie o prachu a oživenie palubnej 
dosky,očistenie a oživenie ostatných plastových častí interiéru vozidla, kompletné očistenie skiel, vyčistenie a 
ošetrenie gumových kobercov, tepovanie sedadiel/čistenie a oživenie koženných sedadiel, tepovanie 
kobercov,tepovanie batožinového priestoru, tepovanie ostatných čalúnených častí vozidla

odsatie starého chladiva, vákuovanie systému, test tesnosti na podtlak, plnenie systému chladivom, olejom 
a kontrastnou látkou

odsatie starého chladiva, vákuovanie systému, test tesnosti na podtlak, plnenie systému chladivom, olejom 
a kontrastnou látkou, dezinfekcia interiéru ozónom, výmena kabínového filtra

Servis klimatizácie 2

Dezinfekcia interiéru 1

Dezinfekcia interiéru 2

V cene servisu klimatizácií nie je zahrnutá cena spotrebovaného materiálu (chladivo, olej, kabínový filter).

Servis klimatizácie 1

Balík 1 - vysávanie

Balík 2 - tepovanie

Balík 3 - komplet (balík 1 + balík 2)
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