NORTE PREMIUM, s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. C 259794 se sídlem v Praze 9 – Horní Počernice, Bystrá 2847/14, 193 00
IČ: 051 93 991, DIČ: CZ05193991

CENÍK AUTOSERVISU
OSOBNÍ VOZY – ZÁKLADNÍ HODINOVÁ SAZBA
mechanické práce
vozy starší 7 let
vozy starší 3–7 let
vozy do 3 let
vozy prémiové
elektromechanické práce
klempířské práce
VOZY ALLROAD, OFFROAD, LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY – ZÁKLADNÍ HODINOVÁ SAZBA
mechanické práce
elektromechanické práce
klempířské práce
OSTATNÍ SLUŽBY
diagnostika
vyčtení paměti závad
mazání paměti závad
kódování klíčů a řídících jednotek
práce s osciloskopem
klimatizace
kontrola a údržba klimatizace (obsahuje: vakuování, kontrolu těsnosti, recyklaci plynu a oleje)
doplnění klimatizace chladivo R134a
doplnění klimatizace chladivo R1234yf
aplikace kontrastní látky
čištění klimatizace ozónem
čištění klimatizace pěnou
opravy klimatizace – hodinová sazba dle typu vozu
detekce úniku chladiva vodíkem
geometrie
proměření vozidla, seřízení sbíhavosti př. nápravy
proměření vozidla, seřízení př. a zad. nápravy
příplatek za nastavení odklonů a záklonů
příplatek za ztížené podmínky
zajištění STK vč. emisí
pro benzinové motory
pro naftové motory

410,479,549,649,549,550,599,599,550,400,100,od 300,od 520,990,2,-/g
4,80/g
125,500,400,od 410,800,od 700,od 900,od 200,od 200,2.562,2.727,-

CENÍK PNEUSERVISU
OSOBNÍ VOZY
kompletní přezutí včetně vyvážení (plech)
kompletní přezutí včetně vyvážení (Alu)
demontáž+montáž kola z osy na osu s vyvážením (Alu)
demontáž+montáž kola z osy na osu s vyvážením (plech)
demontáž+montáž kola z osy na osu
vyvážení kola (plech)
vyvážení kola (Alu)
likvidace pneumatiky
VOZY ALLROAD, OFFROAD, LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY
kompletní přezutí včetně vyvážení
demontáž/montáž kola z osy na osu + vyvážení
demontáž+montáž kola z osy na osu
vyvážení (plech)
vyvážení (Alu)
likvidace pneumatiky

13“–15“
136,164,102,95,60,35,50,30,13“–15“
195,123,75,50,70,30,-

16“–18“
179,185,123,117,70,50,70,40,16“–18“
208,143,85,70,85,40,-

19“–22“
220,225,143,137,75,70,85,45,19“–22“
225,165,90,85,100,45,-

SLUŽBY NAVÍC
oprava pneumatiky (nýt)
přezutí nízkoprofilových pneumatik
demontáž/montáž RunFlat
rovnání Alu disku cca 5 dní *
rovnání plechových disků *
oprava disku okolo ráfku *
očištění a promazání nábojů kol *
uskladnění pneumatik 13“ - 17“
uskladnění pneumatik 18“ - 22“
igelitový pytel na kolo (ks)
mytí Alu kol (sada)
mytí plechových kol (sada)

13“–15“
125,50,65,-

16“–18“
125,70,70,od 1.200,od 70,od 270,od 60,545,-/sezóna
630,-/sezóna
5,200,165,-

19“–22“
125,85,85,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH
* uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter

Pokud nenajdete v ceníku požadovanou službu, neváhejte kontaktovat přijímacího technika. Uvedené ceny jsou smluvní. Platnost od 1. 2. 2020.

