MOTO
Položka
cena za úkon
Hodinová sazba
500.00 Kč
Hodinová sazba práce mimo objednání a pracovní dobu
800.00 Kč
Servisní práce na okruhovém ježdění (1 den) *
4,000.00 Kč
diagnostika (výčet chyb, výmaz chybových kódů) včetně protokolu
500.00 Kč
diagnostika - identifikace závady a jiné diagnostické práce (hodinová sazba)
600.00 Kč
výměna oleje, filtrů + likvidace
400.00 Kč
výmena brzdového obložení, kontrola stavu + čištění, mazání pohyblivých částí třmenu, odvzdušnění
+ kapalina
500.00
Kč
kontrola a mazání sekundárního řetězu
200.00 Kč
čištění, mazání a kontrola sekundárního řetězu
300.00 Kč
kontrola dobití a ošetření baterie, kontrola dobíjení
150.00 Kč
Kontrola stavu, množství provozních kapalin
150.00 Kč
kontrola stavu, tlaku a huštění pneu
150.00 Kč
Mytí motocyklu - hrubé nečistoty, hmyz (čistění kapot)
350.00 Kč
Mytí motocyklu - důkladné odstranění nečistot, mytí motoru + chladiče, promazání
pohyblivých částí, impregnace plastů a voskování
2,000.00 Kč
AUTO
Položka
Hodinová sazba
Hodinová sazba práce mimo objednání a pracovní dobu
výměna oleje, filtrů + likvidace
diagnostika (výčet chyb, výmaz chybových kódů) včetně protokolu
diagnostika - identifikace závady a jiné diagnostické práce (hodinová sazba)
Servisní prohlídka dle předpisu výrobce
demontáž a montáž autoskla lepením
výměna chladící kapaliny
test chladící kapaliny
výměna brzdové kapaliny
ekologická likvidace oleje a filtru

cena za úkon
500.00 Kč
800.00 Kč
500.00 Kč
500.00 Kč
600.00 Kč
500.00 Kč
2,500.00 Kč
500.00 Kč
100.00 Kč
650.00 Kč
50.00 Kč

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Položka
odvoz motocyklu (sazba za km) + příplatky za dálnice v zahraničí
odvoz motocyklu (sazba - BRNO - tam i zpět) + nakládka a vykládka
výjezd k vozidlu/motocyklu do 20 km
Poznámky:
Pokud se úkon vymyká běžnému postupu, například vlivem poškození, koroze součástek,
nebo je jakýmkoli jiným způsobem stížena demontáž a montáž, bude se tento úkon účtovat
v běžné hodinové sazbě
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Maximálně 4 motocykly, každý další je za příplatek 1000 Kč na motocykl. Cestovní náklady
budou účtovány zvlášť a rozpočítány mezi účastníky. Celkový maximální počet je 6
motocyklů.

cena za úkon
10.00 Kč
600.00 Kč
450.00 Kč

