CENÍK OPRAV

PROVOZ BOSCH CAR SERVIS

Oprava a seřizování vstřikovacích jednotek
a čerpadel vznětových motorů

600,- Kč/h

Servisní a mechanické práce:
Osobní vozidla
Užitková vozidla
Opravy elektroinstalace
Diagnostika BOSCH s opravou

472,- Kč/h
593,- Kč/h
472,- - 593,- Kč/h
605,- Kč/h

Seřízení světel
Plnění a číštění klimatizace (cena za práci, chladivo se účtuje zvlášť podle skutečné spotřeby)

121,- Kč za úkon
500,- Kč za úkon

Kontrola a seřízení geometrie osobních vozidel
Kontrola a seřízení geometrie terénní vozidla, SUV
Kontrola a seřízení geometrie užitkových vozidel (dodávková vozidla apod.)
Diagnostika vůlí podvozku vozidla

600,- Kč za úkon
790,- Kč za úkon
1210,- Kč za úkon
300,- Kč za úkon

V případě, že si zákazník při objednávce a nebo v průběhu opravy v našem Bosch car servisu dodá vlastní
náhradní díl/díly, budou na takovou opravu stanovené hodinové sazby za práci navýšeny o 50%.
Na tyto náhradní díly neposkytujeme záruku.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Zpracoval: Radim Rektorys, ředitel Truck servisu

Platnost ceníku od 1.1.2019

CENÍK OPRAV

PROVOZ TRUCK SERVIS

IVECO - lehká řada
IVECO - střední řada
IVECO - těžká řada

780,- Kč/h * (10 ČJI)
830,- Kč/h * (10 ČJI)
890,- Kč/h * (10 ČJI)

SOR - autobusy

590,- Kč/h

Ostatní značky nákladních vozidel a autobusů
Návěsy a přívěsy

590,- Kč/h
550,- Kč/h

Ověření TCHG (kulatý) + použitý materiál (není zahrnut v ceně)
Ověření elektronického TCHG + použitý materiál (není zahrnut v ceně)
Ověření digitálního TCHG + použitý materiál (není zahrnut v ceně)

1 736,- Kč
1 900,- Kč
2 727,- Kč

Měření geometrie vozidla

- řiditelná náprava
1 000,- Kč
- pevná náprava
500,- Kč
Seřízení geometrie se účtuje zvlášť podle skutečné doby a konkrétního ceníku.
Použití diagnostiky - jednorázový poplatek

1 500,- Kč

Přistavení servisního vozidla IVECO DAILY
(jednorázový poplatek, ujeté km se účtují zvlášť)
Výkon - výjezd servisního vozidla

1 000,- Kč

Přistavení odtahového vozidla TATRA do 25 km jízdy jedním směrem
Přistavení odtahového vozidla TATRA do 50 km jízdy jedním směrem
Přistavení odtahového vozidla TATRA nad 50 km jízdy jedním směrem
(jednorázový poplatek, ujeté km se účtují zvlášť)
Výkon - výjezd odtahového vozidla TATRA

1 000,- Kč
2 000,- Kč
dohodou

Repase jednotky DeNOx I
Repase jednotky DeNOx II

13 800,- Kč
9 800,- Kč

25,- Kč/km

45,- Kč/km

Ve dnech pracovního klidu (SO, NE, svátek) a mimo stanovenou pracovní dobu (22:00-6:00) budou
uvedené hodinové sazby navýšeny o 100 %.
Při práci prováděné v souvislosti s výjezdem servisního a nebo odtahového vozidla budou uvedené
hodinové sazby navýšeny o 100 % v pracovní době a o 150 % mimo pracovní dobu.
Provize za poskytnutí finanční garance autorizovaným servisem činí 3 % z fakturované částky bez DPH.
V případě, že si zákazník při objednávce a nebo v průběhu opravy v našem Truck servisu dodá vlastní
náhradní díl/díly, budou na takovou opravu stanovené hodinové sazby za práci navýšeny o 50 %.
Na tyto náhradní díly neposkytujeme záruku.
* (1ČJI = 6 minut - časová jednotka IVECO, 10ČJI = 1 hodina)
* Účtování za práci je prováděno na základě předepsaných norem vydaných společnosti IVECO S.p.A,
pokud jsou k dispozici.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zpracoval: Radim Rektorys, ředitel Truck servisu
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