Ceník poskytovaných služeb firmou AUTOSERVIS SANITRÁK, s.r.o.
platný od 1.února 2017
Tento ceník zahrnuje cenu práce jednoho mechanika na dané zakázce za jednu hodinu.
Jednotlivé ceny se liší podle druhu opravovaných vozidel, případně po dohodě se zákazníkem se účtují k této sazbě příplatky
za upřednostnění zakázky mimo plán, to znamená okamžité zahájení prací na porouchaném vozidle + 25%
Ve dnech pracovního volna /SO + NE + státní svátky/ je provozovna ZAVŘENA!

Cena bez DPH

+ 21% DPH

Osobní a dodávková auta

388,43 Kč

470,00 Kč

Nákladní auta

421,49 Kč

510,00 Kč

Traktory

388,43 Kč

470,00 Kč

Ostatní zemědělská technika

388,43 Kč

470,00 Kč

Speciální stavební technika

421,49 Kč

510,00 Kč

Práce v terénu – mimo autoservis

642,15 Kč

777,00 Kč

Diagnostický test OA

421,49 Kč

510,00 Kč

Diagnostický test NA

670,25 Kč

811,00 Kč

Test brzd a tlumičů pérování

165,29 Kč

200,00 Kč

Kontrola technického stavu vozidla 1)

413,22 Kč

500,00 Kč

8,26 Kč

10,00 Kč

Denní parkovné 2)

Úhrada za výjezd servisního vozidla k opravě:
-

ve městě B.p.H. se započítává do servisního hodinového tarifu

-

za 1 km

9,09 Kč

11,00 Kč

Odvoz zákazníka při předání vozidla do opravy v okruhu 10 km je ZDARMA

Kontrola technického stavu vozidla:

1)
2)

prohlídka podvozku na zvedáku, kontrola úniku olejů, kontrola stavu výfukového potrubí, kontrola stavu brzdového potrubí a hadic,
kontrola zavěšení kol obou náprav, dle možnosti kontrola opotřebení brzdových elementů bez rozebrání, kontrola stabilizátorů…
kontrola elektroinstalace – osvětlení vozidla, případně seřízení hlavních světlometů…
zkouška tlumičů a brzd
sepsání závad
a nacenění opravy
Parkovné účtujeme po 14 dnech od nevyzvednutí vozidla!

Poznámka:






Pokud je zkoušení brzd a tlumičů prováděno při opravě vozidla, není již samostatně účtováno.
Kontrola geometrie vozidla se provádí jen jako součást opravy.
Vyjma smluvních zákazníků se platba za provedené služby vyžaduje před převzetím vozidla z opravny.
Základní jednotka hodinové sazby je ¼ hodiny.
Za požadovaný výkon služeb mimo obvyklou pracovní dobu se účtuje příplatek k hodinové sazbě ve výši 25%. Tomuto příplatku
nepodléhají práce sjednané nejpozději 1 hodinu před koncem obvyklé pracovní doby.

AUTOSERVIS SANITRÁK, s.r.o.
Křtomil 31, 751 14
Provozovna: Za Drahou 1276
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 05511488
DIČ: CZ05511488

Provozní doba
Pondělí – pátek od 7.00 hod. do 15.30 hod.
Polední přestávka od 11.30 hod. do 12.00 hod.
Ve dnech pracovního volna /SO + NE + st. svátky/ je provozovna ZAVŘENA!

573 380 465 kancelář
605 119 115 příjem zakázek
792 308 914 kancelář fakturace
Tel./fax:

E-mail: autoservissanitrak@volny.cz
http://www.autoservis-sanitrak.cz

